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a outra. 
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(Páx. 15) 

Mafalda 
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(Páx .. 19) 

Brath: 

da bateria 

.á gaita 

(Páx. 20) 



··. "GAl:-ICIA VllVA" 

Gali.ci~ Viiva. 15 de Xullo de 1984. 
Ano · e· número 1. 75 'pesetas. Men
siJ.al, de formato taplbjde e a unha só 
. .t'i'hta, ·Titul.ares 'discretos e, como ·· as 
re.vistas, do porazón, ·Pr()lífico en fo-

llo fi~?el ·:-~~~ ~-~rt~.· ~i~h~:.~-rt~-·.viñ- ·:·_: A_S~~t.o:fufR~SfN t·~·FU~~r ::¿ 
culac10~ coahc10,1'le1~a·t COfl rn~entos . ·. oi:·-~EXTI NClo"i\r ~- ' -~ _.,, .. r 
d!3 continuar. Se e as1, colegas, garden . ~ 

as formas ,da mínima esixéncia P~rio- As lontras son Mamlferos Mustélidos 
d ístjca; Pero pouca vid~ ao panvleto~ que ~~Pr.~s~fl!~m . l!nha amp! lsima ~ ~i~: 
marte á mediocridade -ainda que se- .. tribuci6n x~9gráJica. ·En. -E_ .. uropa :tÓ·~ 
xa un berro posmoderno-. · · - • "" · ' pansa d.esae :a: IMÍlínsula- E~candlnav·a 

APRIETO 

Desempregq· 

.._ torafjas·. "Para todos los gallegos qe 
. . n~cimi1Ú1to y. adopción'~; "Para pro- . 

• ~ ~ · f(tndiz;~r en . la democracia informati
., y( ''para_ 'co~tribuir a q~e este ~aís _ MAQUINAS COMECARTOS 

~té o Mediter.ráneo pero . as suas pÓ":· 
voacións están sendo inexorabelmen-
te mermadas. ~ 

sea moderno. Castelao: protagonista ,: ·<·.·,. ·: ó • •• ,- ··-~ .-

- :'.":ti_,. me_u ··.baiiador, e seguen~! ~dita Ná ·~~o~'~ · d"'e)iox.~, f1 de Xullo, teñq 
~·e ~~lr -no·n especifJca máis: poden ocas1on de quedar pampa diante dun~. e nova sociedade ·., ,. 

Estes·_ i;tniirnais apresentan ~,~años. 
de 62-83 cm. e pesós d~ 12-15 -qg. As 
características morfolóxicas máls dis
tintivas son a sua cabeza aplanad.a, un 
·longo e groso rabo, as patas palmea
das e un vistqsp fuc.i.ño provisto_ de 
dua5::fi.las d~ r:í~idos· pigotQs a a.mbos · 
lados do nariz. 

" ..._ ' < - ~ ' ... . ./ -~~ 

Galiz~ eStá a ·Sofrer un aume~to · d.e paro superior á media do Estado . . 
·Mentras na década do 70, o desemprego era reducido e o crecimento. eoo
nómico alto, na dos 80 os efeitos da depresión amostran-se viruléntos. : 

As estad ístipas son pouco fiábeis, pero suficientemente demostrativas 
da inseguridade. Asi, para 19~1 o "Estudo sabor do empregp - ~fo · tempo 
libre ·da mocedade ga!ega" daba 170.0QO parados, dÓs que 60.000 eran 
mozos menores de 26 anos.> C paro actu~I parece rexistar máis de 
200.000 _persoas da povoación activa, perto do 23 por cento; ·superaría á · 
media estatal. As estadísticas oficiais .dan a Galiza un paro inferior á mé
dia estatal, coa excepció~ das bisbarras de Vigo e Ferrol, onde todas as 
fontes aceitan un paro superior ao 23 por cento da povoación activa. 

A .reaJidade sóci9-económica está preñada de incertidumes. A econo
mia mergullada é alta, sen dúbida, talvez supere ao 30 por cento na área 

·viguesa. A perspectiva ante o desmantelamento industrial é sombriza;-a 
reconversión da indústria naval, forzada pola'. Administr~ión de xeito sel
vaxe, non par-ece ter compensación nas promesas dunha "zona de urxente 
reindustrialización .(ZUR)"· a criar en Vigo. A folga xeral de ~aliza do 12 
de Xullo evidéncia o rexeitamento da política gubername·ntal e a toma de 
conciéncia de que esta situacióné' unha ameaza para a nación galega. 

Todo o esforzo que se poña ·ao servício da solución a curto prazo des- " 
ta sitl.laCÍÓn, non pode agachar O CUestionamento a que está sometido O ' 

sistema económico do noso país . . A.s soluc::ións a lóngo prazo son tan im
porta11.tes como as outras, incl.uso máis. Ternos que aceitar 'un horizonte · 
novo para a sociedade galega, horizonte no qué •a' liberdade pátriá' ·~ 'ésen·- · - , -
cial. Dada a vi?léneia 'coa que nos queren' iftfpór roteiros sócio-ecdnÓmi-
cós que co'nfevan a asimilación de Galiz.a pala economia e a c~ltura espa
ñola, se 'queremos ser libres, ternos qúe aprestarrids á conquista dos meios 
para críar un futurn posíbel, pe'rd que nos negan os dominadores secula-

. res, hÓ~e Cis danos dos moñopólios que instrumentan o sistema éstatal. 
A sociedade a vir necesita dunha indústria automatizada, de pouca 

man de obra, pero con actividades marxinais ·de alta ocupación; ,forte 
' criatividade -e ricas para a personalización individual e colect

1

iva .. tTais_cor_ 
munidades ou son un fato de aliena~os ou se aut0xestionan e se .Qe.gan:·ao 
asobal.lamento tradicional e actual. · ¡- ~ • 

Par.a poder dar a resposta glob~I ~ue .Ga1liza precisa, compre ~~i; ~odas 
as forzas, que a base popular se conciéncie -e se poña en marcha, .e,que as 
institu.cjóns,. ainda non dominadas pola Admini.stración,· xoguen •con to

. das as .. cartas a sorte da Terra. A ~strutura sócio-econórnica do pa·ís galega 
permit~ a .~speranza de criar un futuro libre, unha nación·autoxestionada, 
que sexa capaz de resistir o soborno e a expoliación. Pero o tempo Úrxe, 

. os falcóns están co programa na man para acabar 'de engulir·a alma deste 
pa_ís , atenazar as nosas mentes e deixarnos conv.ertidos en carniza para os 
a?utres. Bata ler cómo as camarillas de A~ andan a rondar· polas provín
cras galegas axexahdo como lobos para que a presa estexa lista antes de 
que a caza se organice e cace os cazadores. 

Do desemprego á nova soeiedade, sen trégola· e sen presa, p~ro co ·áni
mo firme porque as ocasións.non voltan. 

AROSA,DBB.A 
Empresa Xornalística Editora 

Promocións Cultura is Galegas S.A. 
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·.ser as~siglas do nomé do tillo do dono . ha nota do Goberno ·civil que t~ata 
da imprenta, a denominación ·sibi'lina ~as "Máquinas tragaperras,,.. Co gallo 

, dun grl!PO de. presión, recollidas avo- , dunha reportaxe publicada non hai 
" lep dó abecedário, rescatadas de tem- moi~o na "Voz", o Señ9r Goberna-

pds pa5ae:los.~ .. o certo e ~Qcesário é a dor veono~ dicer agora · q_lle .as causas · 
.abundáncia -de ga.~. Con tOdo~ non se- non ·s9n ·asi_ como. aspo~ o xorna~is- . 
fai respbhsffebel :-da-'. opinión. Axend.á ta~. ~ xa de entrada, afirma que as 
de autoridades e. instituciÓns· sobre- · maquinas_ clase C das qu~ se fala na 
todo de -Oireccións' Xerai·s . n~da me- reportaxe, "no hay' ninguna autoriza-

. nos qu~ trinta e cinéo. Mái~ ·Ca5télao: da. _en la provinci,a de La ~oraña". E 
lncompeténcia e intoleráncia. 28-X: ma1s non ha~era. Autorizadas. no'n, 
xornada hiStótica frustrada .. ; a ver pero das outras. t?das as que se quei-
qué fan eses q·ue non teñen votos e . ran, xa que of ic1almente son dunha 
reclaman iso das manipulacións. Pro- clase .pero d~ certo veñen resultando . 
paganda e máis . Castelao "De A Cha- da· o.utra, po1sque como tal funciona. 

-carita a aonaval". Oue Labacolla E os.descarados abusos cometidos ne-
pase a se chamar de Castelao, en ho.: ~e e1do,, a br~tal agresión .social que 
nor ae> mito. Pé de fotografiasen des- iso sup?n, so P?d~n seguir.se dando 
perd ício: ."La Guardia Civil t1.,1~0 que coa. sabida toleranCJa da chamada_au.- . 
apoyarse en las vallas para contener tondade competente .. Unha autorida-
el empuje del pu~bl.o gallego qu~ que- ·de que ~e~a face~ a vista ~~rda pero 
ria . ~star con el Gran Líder despus de que, nos fe1tos, fama gord1s1ma. 
muchos años". Insisten: que o nome . ? . asesoramento do Gobemador 
de. Castelao ten . que .se repetir po'la ~1v1I sobre este caso semella ser coxa, 
niegafbnia -de ·~ocfos' os' a~erophrtos' ªº. amda apes~r de contar cunha persoa 
mundo. Oue non debia vir nuh avión do. seu meirande achego colocada na 
comerci~l '-'Castelao dió·. múctias ·ho- Brigada de Xogo. Unh~ Brigada Espe-
ras de alegrí~ -y comprensiónn. Que cial de Vixi~áncia e Control dos Xo-
os ovos non tiñan xustificación. "Los gos de Azar, da que foran arredados 
puños en alto demuest'fan el número .os primitivos componentes a. resultas 
de di$Conformes, qüe fi.u~rori co·ntro- da sua, . escanda!osa · compracéncia 
lados rápidamente". Un mozo forni~ coas prat1cas mafiosas de certa patro-
do esváese na Gu·árdia de.Gala, e Six- nal bing_ueira_e "maquinista". Cára· a 

. to Seco 'dá os primeiros masaxes. o esta paJrona! rranifesta o Goberna-
alcalde da Cor'uña debia "estar apesa·- dor, en contra do· que el dí; unha ex-
dumbrado pbr los problertla·s de su - q.uisita sens!bilidade contemporizado-
· periódico sem;riar'. "La _Gran Mov'i- ra, mentrp~~ ~~~ · cos tr?b?lladores de-
da Gallega"· relata: as histórias dos nunciantes_, _e .xa .que logo despedidos, 

· amores e desamores da causa pública a mais fér~<t~J-.igoridade rexeitadora e 
das provincias de por·aqi.Ji, dos movi- ameazante. Asi, negouse teimud.a-
ment'?s· do xadrez de· saldo . . Segue me~te a re~e~el9~ ~~n ?t~,nder ás suas 
unha grande revelación -epistolar, a . razon~ e reiterada~ pet1c1ons. De.~n- _ 
.corr.espondéncia· de duas princesas: tra, f1xo chamar ao Goberno C1v1I a 
Almúnia e Suárez-Yence. Breogán es- un vello traballa~or dos bingos de 

. crebe sobre os doce· mil millóns da ~o~reda, e, encarandoselle sen testi-
Xunta e a sua incidéncia nos lavadei- .gos (non consentiu a preséncia dou
ros públicos -sublime anúnoio da . tros compañeiros) bourou. nel a mal-
próxima r~conversión da 'Liña bran- salva nunha longa malleira verbal de 
ca". Laxeiro fala, pero non se sabe moitoS' ,.decibélios. O pretexto parvo 
con ~uén,. será con Gova ou con E-1 da carraxe gubernativa, polo visto, 
Grec~? lso .. si, Sem.pre ~n Galiza. En e~a que o n:t~lla?o, coa publicación 
España to er mundo é güeno, pero. a das suas de~unc.1as, estorbara. u,~has 
cerv·eja é _mejó, o pr:acer dunha boa ~escu?~s _m1st:nosas de mo1t1s1ma 
masaxe caseira. -- 1mportanc1a, d1sque. Bon foi que 0 

A Miguel Cancio, ·ilustrá.ronlle o . traballador asoballádo non se deixou 
gorgorito de turno {:Oa fotog~afia apouvigar polos berros ameazantes da 
dunha estátua con. corpo vestido! xerarquia, nen ..se deixará coutar po~ 
-menos mal que e de pedra-. Fotos los pa4s que aínda agora lle podan 

ca ir. ,... 
e máis fotos, o caso é chegar ás- cua-
renta páxinas. Meirande coeréncia na E nonvou faiar xa das máquinas 
Xunta. despois da recomposición, pe- amañadas; dos cartóns fraudulentos·-
ro "urge mayor eficacia en beneficio . das .derivacións contrabandistas ~ 

-de lo.s administrados". Este Mancho hláis da impl.icación policial, collsa 
es todó amabilidad,_ y' consigue que la esta da que é ben sabedor, sen conse-
gente le quiera". Oficio·s. y ofician- cuéncias, o noso . dilixente Goberna-
tes ... coiunas . típicas · de prensa pro- dor Civil. Diso hei fa lar cand~ e onde 

As loritras v.iven na beir~ do.s fa- · 
gas, f.ios, regatÓs e na .. costa. As veces 
pódense topa~ lonxe da água cando 
se desprazan dun sistema fluvial a ou
tro. Son expertos nadadores e mergu
lladores, d~ actividade preferente
mente nocturna, Durante odia, des
cansan con frecuéncia na sua madri
guira, que consiste nunha excavación 
soterrán con vários corredores e unha 
estáncia por riba do nivel da água; 
·unha das entradas está sempre por 
debaixo da água e as outras recoñé
cense pala existéncia de pegadas e 
restos de alimentos. Son uns infatigá
beis . xogaáores~ realizando divertidas 
acrobácias .e transportañdo pelouros 
desde o fondo -do rio á~ superf ície. 

As lontras captúranse pola sua pel, 
por deporte e tamén porque moitos 
pescadores eren equivocadamente 
que danan á pesca. Certos estudos 
científicos amostran,. pala contra, 
que unba gran parte da sua dieta con
siste en anf íbios, insectos, páxaros 
acuáticos e peque nos mamíferos e 
ademais. cazan peixes, como as án
guias; _ q_u~ devoran QS ovos dos sal- -
móns e dastroitas. S~n as seis mil pe
setas que~se pagan por cada peza ou a 
defensa -da-troita .a razón deste inte
rés por matar lontras? E neste segun
do caso, Por qué non se impiden con 
igual saña as artes proibidas, os tama
·ños ilegai_s, a pesca en época de veda, 
etc.? Outros inimigos das longras 
son: a polución das águas, os pestici
das e a eliminación da vexetación das 
ribeiras. 

A lontra é un animal prótexido en 
todo o Sul de Europa. A sua matanza 
está proibida pola lei. Apesar diso, 
nos últimos anos no rio Barrañán (A 
Coruña) os cazador.es furtivos levan 
matado máis de 30 exem¡:d~res ante 

·a inibición dos organismos oficiais. 
Nestes dias no rio Umia (entre Cún
tis e Maraña) novamente o furtivismo 
e a barbárie de certos cazadores cér
nese sobre as lontras: 

Frente a isto, unímonos ás protes
tas xa manifestadas polos grupos eco
loxistas ADEGA e Arc.o Iris e 
So·licitamos vixiláncia das colónias de 

· lohtras dorio U~ia. . 
Esiximos que a Xunta ·de Galiza e o 

leona asuman a protección real 
destes animais en perigo de extin-
ción . -

·Pedimos · aos viciños comprensión ·e 
colaboración para impedir e de
nunciar a caza furtiva 
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Un case anónimo exemplar, tirado 
coa urxéncia .dunha resposta conser
vádora .-e con apariéncia de galeguis· 
ta-.. ao traslado dos restos de Caste
lao, de xeito macarra e con velos de 
no(ftunidade. lnformacións de corrf-

. - . 

Callemos vacacións 
N~s tamén n~cesitaa;nc;>s vacacións, polo que até a primeira 
quincena de Setembro, como cada áno, non· voltaremos estar 
con vostedes. · · · 

. Ao mesmo tempo, . aproveitamos para desexarlles a todos 
u nhas bQas vacaclóns. 



' 1 

r~ . 

P,or .. ~oha _./ 

'' 

vivenda .. social'' 
Eran vivendas para xente necesitada .. Asi o dicia o concurso. 
Agora son vivendas de luxo polo précio: oito millóns. lso será o 
que teñan que pagar 'as "famílias· necesitadas" se queren aceder 
a unha destás vivencias· pol~s· que levan ~sperando anos e anos.· 
Polas que Jevan loitando. E unha longa história; 
moi longa, e escura, que agora parece que remata con · eses-oito 
millóns por un piso, cando en Vigo se están a vénctet outros, 
mellon;}s e máis céntricos, por menos da metade; hai. sesenta mil 
vivencias vacias ... 

E unha história moi escura. A histó
ria das dificuldades dunhas fam ílias 
sen . moitos recursos por ccrnseguir 
unha vivencia digna, xa que alguns vi
ven en chabolas.) s sofrimentos pare- ' 
cían quedar esquecidos cando saiu o 
expediente P0-80/020, polo que a 
Promoción Pública da Vivencia ia 
construir vivencias de Promoción Pú
blica e máis ainda cando o 7 de .Abril 
do 83 se espuxeron as listas. _ 

Só facian empeza·r os sofrimentos. 
As vivencias, que foran compradas 
polo MOPU en Bala ídos e Cam-elias, 
estaban h.ipotecadas polos construto
res: Promovisa {propriedade de Xai
me Arbones e Desidério Pernas) e 
Américo. 

Américo escapouse a Venezuela e 
Promovisa suspendeu pagos. Qs ban-: 
cos de Galicia, Simeón, Bilbao, Mas 

- Sardá, Santander e Caixa de Aforros 
de Vigo quedáronse coas casas. 

E mpezan os problemas 

Aqui empezan os · problemas. As 
vivencias estaban hipotecadas en case 
setecentos millóns e o tempo pasa
ba ... ao cabo dun ano os adxucidatá
rios perdían todos os direitos. Tiñan 
que moverse, pero nen sequer se co
ñecian. Primeiro illadamente e logo 
xa unidos empezaron cunha loita que 
ainda non rematou. 

O primeiro que fixeron er:a conse- _ 
guir que Xaime Arbones e Desidérie 
Pernas, :sacasen os avais que tiñan so
bre estas casas. Viñeron as negocia
ciQ_ns cos bancos, as presións e as visi
tas ás mansións, nunca mellor dito, 
destas .fam ílias. 

Unha e outra vez tiñan que nego· 
ciar e até ameazar, ao fin consegui
ron que sacasen os avais e o MOPU 
pudo facerse cargo das vivencias. 

Conseguir que non caducase 
o prazo 

Paralelamente a esta negociación 
tiveron que . levar outra: ·conseguir 
que non caducase o prazo dun ano 

para a sua ocupac1on. lsto dependía 
do MOPU, que despóis de idas, vidas, 
dimes, direites e negociacións, apro
bouse a prórroga do prazo, xa que qs 
solicitantes non tiñan nengunha cul- · 
pa de non poder ocupalas. 

A única fornia de facelo seria pola 
forza. Pero dicidiron hon usala, ainda 
que alguns pensan que · moito mellor 
!les teria ido se o fixesen. 

J 

O PSOE m,mca quixo saber 
nada das-vivencias 

Segundo os afectados, o PSO~ 
nunca quixo saber nada das vivencias. 
Carlos G. Príncipe, cóncellal encarre
gado do téma,· ia dando largas é di
cíndolle a todos os propr-ie.tários que 
fosen preparando 150 mil pesetas de 
entrada e 12 mil pesetas ao m~·s. 

"Estábarinos_ eriganando", dinnos 
os proprietários, "nunca nos dixeron 
a verdade de cómo estaba o asunto". 

Santiago, un dos-que empezou ·a 
loita e que máis se distinguiu na de
fensa dos seus direitos, afirma que 
Carlos Príncipe, nunha ocasión d ian
te da comisión, dix0 que "tiña moito 
traballo e con eses señores non se 
mentía". -Os ta is señores eran Desidé
rio Pernas e Xaime Ar~ones, uns dqs 
máis influ íntes en Vigo. · 

Afirman tamén que d MOPU, e 
principalmente o Delegado da Viven
da señor Vázquez ' Peña, tampouco se 
moveu, nen fixo nada; "tQ.do o tive-. 

mos que conseguir nós,. até fafando 
coas mulleres de Pernas e ·Aroones e 
meténdolles -medo. Eles nunca fixe- -- _.. .. - - ~ ., - : -
ron nada. ... . -

Entrevistas co Gobernador, cha
madas a Madrid -vía PSOE~ recurso ao · 
"Defensor qel Pueblo", que contes
tou un .ano d.es_p.~is dicindo que tra· 
mitaria o recurso, fixeron que a situ.a
ción das _vivencias quedase resalta e 
que os adxudicatários pasen a ocupa
las. 

Máis problemas 

Resaltos toclos estes atrancos, em
pezan outros problemas. Estas fam í
lias '"necesitadas", co'mo reza no con--
curso, encóntranse que agora cambia
ron o tipo de vivendas. Xa non son. 
vivencias de. Promoción Púbtica, .se
nón de Promoción Oficial.· O cámbio 
é só dunha palabra, pero encerra 
unha gran mutación. Un cámbio que 
ainda non. se sabe a qué ven, pois que 
non expediente dicia claramente vi
vencias de "Promoción· Pública". 

Agora esas farn flias s_en recursos 
que solicitaron vivencias de Promo-

ción PúbÚca, en~óntranse con que 
!les adxudicaron "vivencias de Protec
ción Oficial". En vez dunhas viven
das qu~ lle.s ian custar 5 milíó.ns quas
centa.s m!I pesetas,· agor.a terán que 
pagar 9ito millóns nalguns casos, _En 
vez d·e 13agar 150 mi 1 pesetas de en
trada, teñen que pagar 230 mil; E lo
go máis de ce.n níi 1 de facenda, .pagar 

pola fachada, etc., que da outra ma
neira non terian que facelo, e lJagar. 
todos -os anos' os 'impostos.J.Jnha gr,an 
d iferéncia ·': para estas -fam ílias seA re
cursos, ás que "un cámbio de cieno- . 
minación" as fai pen·sar de se collera 
vivencia -poi.a q!J~ ·vit'íeron soñando e 
loitando, ou deixala, porque, como 
din, "por -eses cartos que norí ternos 
podíamos -comprar un chalet en Praia 
América." 

Esta é a . histór_ia, m.oi vista por 
rfüa, e os rasgos dunha verdadeira tra
xédia, para moitas famílias. De moi
tos intereses criados, de .cámbios !sen 

· explicar e de querer cobrar casas fei
. tas no· ano qitenta e dous, con pré

cios . do 84. Vi vendas para pobres a 
précio de ricos. 

' ,. . 

-Moitas 

· ·perguntas ... · 

Nestes casos das ·"vivencias so
ciais", que afinal pouco teñen qUe 
ver co nome, hai moitas perguntas 
que ainda están sen resposta. Per
guntas que fan os adxudicatários e 
que van moi.to máis alá das -sospei
tas de irregularidades nalgunha · 
conces.ión, como minusválidos que 
non van a vivencias de minusváli
dos, fam ílias con seis fillos ás que 
lle conceden a vivencia máis pe· 
quena, xf:1nte que se -di que ten pi
sos alugados ou que posue negó· 
éios. Estas presuntas irregularida
des ou sospeitas están á orde do 
dia en todas as cóncesións deSt:as 
vivencias, ainda que .hai quen 'a~ir-

. ma que aqui non foron moitas as 
· irregularidades, sobr.etodo se : se 
. comparan con outras .anteriores. 

A .primE:!ira pergunta é cómo se 
empeñou o MOPU en col')'lparar 
estas vivencias a Promovisa e a 
Américo, estando hipotecadas, 
cando a Caixa de Aforras lle ofe-

. recia xa un has vivencias totalmen
te rematadas, · sen nengun ·proble
ma e a -m.enor custe_ . . A- resposta 
non é dqado ~de dala. • 

'' Pero ainda ·se entende menos 
Gomo a Xainie Arbones; despois 
diSto, · se lle volta adxud icar a 
construción de máis vivencias so-

. ciais. O resultado foi o mesmo: 
suspensión de pagos e, as vivencias 
que quedan 1sen terminar. 

Ademais, claro_ está, haberia 
que explicar o famoso cámbio de 
denominación e o porqué da inibi
ción oficial nesté ·tema, tendo que 
ser os adxudicatário~ quen leva·~en 
todo o peso. 

Haberia que explicar tamén re
lacións, · interrela"cións . e outras 
móitas cousas. Como haberia que 
explicar a indefénsión duns ciuda
dáns aos que at~ o '~Defensor del 
.Pueblo" lles contesta un ano des
pois. Haberia que explicar tamén, 
cqmo non, ·por qué unhas vivendas 
sociais custan a metade máis que · 
aquelas que non son socia is. Airida 
as í_, estas famJlias seguiríanse a fa
cer moitas outras pergu ntas. 
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PE.den o indulto· pclrá Anxo ~conazo : 
Orgar{izació.ns ~olígicas e familiar~s están a pedir~ indulto . . . ag~ra a . s·urg~s, o~=e taméti ~ re~ali~~ - · . d~s:· fixo 'u'ñ.bá' fplga . qe cf~m'e: leVáro-
para Anxo Collazo Ar.auxo, pr:,esd .. no Hospital outr~-- das: m:1m~rosas folgas de fame. no ao .psiquiatri~o '. de- ,Carabanchel e 
Psiquiátrico de Carabarichel. ~ -· · - _ qi.i~ _ ·emprende pola .§,U<ic .canta, ·que obrigárono · a · GQmer. l_ntentou ali 

. A situa'ción psíquica .de Collazo seme·lla a de Luís Rodr(guez . · -·~ · r10n fan rnáis quedeliil,itar o ~eu esta> mesmo acabar coa sua vida inxerindo 
Martínez que; _despois de solicitar repeti.damente -_: · · do psíquic0. : -. - unha, sobredose de Valium,, pero des-
a liberdade·; 'rematou aforcándo·se na cacíea de Segóvii:Í: º ' tamén . De Burga's pasa· ae Hospit~l Psi- cobr_irono a tempo e s?lvarono cun 

·1 .-'I :.d p d" I' ·· d · 'I ·. ·- ., ·d . quiá_trico de Carabanchel, onde se urxente lavado de estomago. Logo preso. ga ego ·s1 oro a 1m re atanos espo1s .ca era a s1tuac1on e 1 , . f . t 1 d d . . 't . d Al. , . , . . · · · ,atopa ila actua idade, dandose o caso 01. ras a a o ao ps1qu1a neo- e 1-
Lu is RodrJguez. · de que cando a sua nai foi ·visitalo cante, Onde n tiveron váriqs ·meses 

Anxo Collazo. atópase co~ sua saúde 
mental danada, a causa da participa
ción en folgas de fame. 

Hai tres anos, nunha desta~ fol~_as, 
despois ·de sesenta dias, empezou a . 
padecer desequil1br.ios mentais: a sua 
obsesión"' era que querían enve~enalo. 
Cando o abogado foi visitalo, nen se
quer sab ia que tiña unha filla; ,Entón 
familfares e amigos pensaban que co . 
paso ·do tempo se fose recuperando. 
Conseguiuse o ,traslado .. para a ·cadea 
de Vig~, p1

ero ·' a~ _ pouco d~ ~h~g~r 
voltouse pór en folga: -na sua cabeza 

matinaba qu~ o problema de Herrera 
segµia en pé. 

A dirección da··:cadea, en vista gis- : 
to, voltouno mandar a .Madrid, e aqui 
comeza a peregrinaxe d_e C9llaio por 
várias .cadeas· do E~tad_~ esp~ñol. : '.-~-./ 

No seu segundo paso por . Vigo . e 
atend.ido por un psiquiatra, que. dita~ · 
minou que a úniéa ~speranza, xa no·í{ , 
para a suá recuperación, s~nón pati~ 

que non empiorase, era ·que o t:>'1:Jx·e- . 
sen en liberdade. 

Pero desta vez voltano tra~ladar, 

~on llo deix·aron ver. até ,que, non se sabe qué médico, de-
. ' 

9 'su.icídio de Luís Rodríguez 

. Luís Rodríguez M.ar·ti nt;!Z, "Raú 1u, 
padec'ia unha esquizofr~ni9 crónica 

: a·dquirida na cadea· de -·zamG>ra des
pÓis da fuga · dos· · GRÁPO. "Raúl" 

· considerábase obxecto de terríbeis 
persE;?cuci.óns, !.ant,0 . por parte dos., . 
seus antigos cómpañeiros como por 
pahe do Goqetno, aoque acusaba de' 
torturalo; de marÜrizaio e de enviar-

, lle mensaxes por ' radio e televisión 
con cfrdes de morte . que lle fac1~n 

- brotar as lágoas. . · . 
· Luís intentara sacarse ~a vida d1,.1as:· 
veces. Logo deses dous intentos falli-

c_idiu que debia de ser dado de alta e 
· trasladado á prisión. A mesma prisión 

onde tivera doys intentos de suicídio: 
· Habia dias que intentara upha fol

ga de fame que deixara ao pouco 
teinpo, e como di Padim Cortegoso 
"agora 'dámonos conta de que o pen
sara mellor, lembrou a antiga expe
riéncia no psiquiátrico e comprendeu 
que a ·e1 nunca lle permitirían seguir 

' os pasos de Crespo Galende, cos que 
pretendia denunciar as torturas e per
secucións nas cadeas, e quizá, tanién, 
'no fondo, reabilitarse perante os que 
6 acusaban de desertor inxusta e ca-
lunio.sé!mente". 

Suicidou-se ~ 
u111 ¡ ·nsurgente.-~ 
Já fai hes anos, e·stando no celular:. · 
de EL PUEBLO, no antjgo .penal 
de El Puerto, onde según os presos 

"antes que ir é melhor estar ;,,orto, · 
escoitei polo rádio umha e-ntrevis
ta que lhe· fazia Loi~· de~ Olmo ~o 
editor Lara. Era sobre á primavei-

. ra veram do ano 81. Perguntou-lhe 
o jornalista a Lara se acreditava 
.em algumha soluc;:om para. isso que 
eles chamam o terrorismo, e este · 
último contestou-lhe _que todo era 
quesfom de sorte, que pot aquí 
nom havia a sor.te que tinha o go
verno alemam, o~de _os insurgen
tes matavam-se em acidentes de 
c_irculac;:om ou _· suiddavam-se na 
prisons. Ao dia seguinte de anun
.Giar com estrondo a fixac;:om de 
umha data · _para o ingreso na 
C.E.E., o psÓe homologa-se com 
os seus compadres · alemans ná lui
ta conúarreyolucionária apontah
do-se ·um suicídio: Já tem este go-

. vemo o seu 1:iri'rileiro · írlsu~~-nte·"' 
'sí.JiCid~dó no cátcere ~ Lara · e de·I 
·olmo ·seguramente estarám tras
b0rdados .de alegria e surprendiaos 

'da sorte, porque nom foi umha 
püra quasualic;lade. O suicídio de 
1..:ois Rodriguez era algo esperado, 
porque nom era a primeira vez 
que. o intentava, e os que tinham 
conhecementos de siquiatria tin
ham-no estüdado . 

Ou os médicos eram uns nécios 
. incompetentes, ou a pouco que. o 
estudárom cando estivo internado 
nos hospitáis siquiátricos de eara
banchel _e Alicante, · deduzírom 
que quem o intentara tres vezes 
intentaria-ó · umha · quarta, a nom 
ser que ·se lhe dera um tratamento 

_,.adequado. Umha vez que se lhe 
.negava esse tratámento, condena
varu-no, inevitavelmente, ao suicí
dio. lsso era de sup6r que sucede
da cando o voltárom a traer para 
Segóvia, á mesma prisom onde j á 
se intentara suicidar por duas ve
zes. Esta vez Lois adequirira a su
ficiente experienciá 'Para- que nom 
se" lhe partisse a soga, e nom fal
hou.. 

l. PADIM 

O BNG ven de estreitar lazos co Sal
vador' através do Frente Farabundo 
Martí ·para a Liberación Nacional 
(FMLN), materializando isto por 
meio do irmanamento entre vilas ga
legas gobernadas polo BNG, con pa
vos e zonas do Salvador liberadas po
la guerrilla. 

Con este motivo estivo na nosa na
ción Enrique Rodríguez, delegado da 
citada organización salvadoreña no 
estr~nxeiro e representante dos Pode
res Populares na subrexión de Chana
telango, celebrándo~e no Axunta
mento de Fer>.e unha reunión de ca
rácter poi ítico, adema is doutros con-

. tactos privados con dirixenges· do 
BNG. Ainda o representante deu 
unha conferéncia na Casa de Cultura 
d_e Fene. onde espuxo a problemática 
do seu país e a evolución do actual 
proceso revolucionário. 

Neste ponto afirmou que a guerri
la salvadoreña estaba a ponto de con
seguir a vitória, tríunfo que chegaria -
pronto e que xa teria materializado 
se non fose pola axuda americana ao 
Gobe_rno, pada dia máis cuantiosa e 
de forma máis directa. 

Nesta conferéncia espuxo tamén 
o representante salvadoreño a orga
nización da vida nas zonas dominadas 
pota guerrilla, a reconstrución de to
dos os sistemas produtivos, desde a 
produción de leite a cómo se fai un 
candil, ou se cultivan diversos produ· 
tos. Referiuse tamén á convocatória 
de eleicións libres. 

Terminou pondo de manifesto a 
necesidade de axudar ao Salvador na 
sua loita, pedindo axuda a todos os 
galegos. , 

O BNG pola sua parte manifestou' , 
que intensificaria os contactos e que 
tra~aria de recabar toda a axud~ posí-
_ bel do povo galego para co Salvador. 

·oE. PROXIMA 

• ediCiOMf xirais 
. . 

de galicia,s~a: 
Doctor Marañón, 10. 
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Centos de cáravE!is, dúc·ias de retratos-de Castelao. e unh{I entr~da 
triunfal dos manifestantes, moitos máis manifestantes' que 
os ú ltirnos anos, aó casco antigo de Compostela, emarcaron 
a celebración da Pátria. Atrás quedaron os agoreiros ' 

, que predici~n catástrofes na parte a-ntiga, e os-q·ue afirm~ban que o
nacionalismo nunca levantaria éabeza que ia en declive. Con esta · ' 
celebración p9dese: abrir un.ha nova dinámi~a do nacionalismo 
popular do 25 de Xullo. · · 

Máis afluéncia-

que en anos antérioreS 

Castelao 
~ . , . 

e a recuperac1on .. 
da Quintana 

A reclamación do direito á autodeter
minación para Galiza frente á auto
determinación para Galiza frente á 
autonomía e a reivindicación da figu
ra de Castelao foron os dous pontos 
capitais da celebración do Dia da Pá
tria. 

Xunto con isto, a alegria dos na
éionalistas pala vitória conseguida ao 
voltar á Quintana, a Praza do Gale
gu ismo, despois de catre anos de au
séncia obrigada e loita. Uns naciona-

. listas que encheron outravolta o re
cinto, acercándose en número a aque
la magna manifestación, sempre re
cordada, do ano 79. Neste ano 84 
participaron na m(!nifestación un nú
mero sensibelmente superior ao dos 
últimos anos, podendo dar como ci
fra real a de máis de dez mil manifes
tantes, que foro·n os que pasaron pola 
Porta dá Mámoa, berrando ~'tarda
mos catro anos, loitámos, agora en" 
tramos". 

Diversidade de consignas 

Esta consigna foi esporádica e 
pontual -cando se entraba na parte 

, antiga- a inda .que este ano · houbo 
. un ha gran diversidade .de conSignas, 
sucedéndose as xa famosas. de "Gali
cia Ceibe, poder .popular" ou ''Gali
cia naci.ón · autodeterminació"n''., con 

. outras que · traian p.roblemas máis 
pontuais- ou lle daban Carácter o rei
vindicativo singülar deste ano. 

. Asi, foron coreadas as de "non 
queremos autonornia, esixin;i,os sobe~ 
rania"; "que queiran, que non, Galiza 

protagonistas• 

é un ha nación"; "estamos fartos de 
ser unha colónia" que enlazaba co 
pensamento de Castelao, afirmando 
que "aqui se ve, vivo, en pé o noso ir
mán Daniel" e outras semellantes'que 
deixaban paso ao problema da expul
sión dos deputados nacional'istas: 
"aqu i estamos cos nosos deputados", 
"sen nacionalistas, parlamento de fas
cistas"; asi como outras que traían a 
colación os problemas do 'desmante
lamento económico de Galiza. 

Berros importunados repetida
mente pola preséncia provocadora 
dun helicóptero que acompañou con 
numerosas pasadas o discorrer dos ac~ 
tos, tanto na manifestación como afi
na! na Quintana. 

Percorrido habhual 

Frente á autonomia 
autodeterminación; Castelao 
sen manipulación 

Este era o lema da- xornada e ta
mén o lema que aparecia na pancarta 
que abria ~ marcha dos nacionalistas. 
Era portada por Bautista Alvarez, de-

· putada · e Presidente da UPG, Lois 
Diéguez, tamén parlamentário, Xa-n 
Carballo, Secretário Xeral · da INTG; 
Em ílio L. Pérez, Secretário ,Xeral ~~s 

CC.LL., Eduardo Gutiérrez, Coorde
nadQr da Federación de Asociacións 
Culturais, Mariano Aoalo, Secretário 
Xeral da UPG e Xosé Manuel Beiras. 

· Logo viñan dúcias de pancartas, 
-firmadas polas distintas organizacións 
presentes e das distintas zonas ·cia na
ción. Unha destas pancartas facia re
feréncia ao aniversário da UPG, que 
cumpriu o 25 de ·. - Xullo deste ano 
vinte anos de existéncia. -

Tamén os manifestantes levaban 
nUmerosos r.etratos . de Castelao. Un 
destes retratos, en tamaño xigante, 
ia despois da pancarta de cabeza, on
de tamén ocupaban lugar preferente 
as organizacións estranxeiras. convi
dadas_. 

E os caraveis vermellos puñan ta-
Esta manifestación do ano 84 vol- mén unha nota de colorido na mani-

taba ao percurso habitual das ,convo- · festación. , 
cadas pola"s forzas nacional-popula-
res antes do 80, sumán<fose a convo- Homenaxe con caraveis 
catória do BNG o MCG, GC, LCR,: 

PC, e-Coordenadora de Organizacións · 
feministas .. -

O traxect~ estaba balizado por nu
meroso públ"ico, entre os que. se en
contraban persoas ~oñec'idas doutras 
tendéncias. Tal era o caso d~ Ramón 

- Piñeiro no T oural. · 
O final, tan esperado .polos nacio~ 

nal istas, e·ra na Quin ta na a ondé ·se 
chegou non s.en que antes un grupo 
de .manifest_antes arrincase uoha ban-' 
deira española á altura do número 48 
de rua Nova;- · 

Caraveis que servirían logo para fa
cer unha grande homenaxe popular a 
Castelao. 

Un retrato xig~nte do patriota ga
lega, que presidia o recinto, empraza
do no alto da ésealinata da Quintana, 
foi o lugar onde millares de persoas 
depositaro11 o seu_ caravel, demostrán-

. do deste xeito que o pensamento do 
· Castelao vivo no povo. Bautista Alva
rez afirniaria na sua intervención que 
"o BNG é a única forza política qué 
segue o vieiro de Castelao". 

Mentras se iM depositando as flo~ 

res, os poetas Manuel Maria, Lois 
Diéguez, Aviles de Taramancos reci
taoan poemas, mentras Xosé Lois, 
coñecido humorista lia frases de Cas
telao. 

Este foi o. remate da manifesta
ción. 

_A Quintana, praza 
do nacionalismo 

O acto na Qucintar:ia empezara coa 
leitura de pasaxes de Sempre en Gaii
za por parte de Eduardo Gutiérrez; -
que se dirixiu é!OS presentes subliñan
do que a Quintana pasaba a ser "sím
bolo de terra ·liberada, pols nela re-

. soaron as voces dos nosos devancei
·ros. Os ecos de Bóveda, Suárez Pica
llo e Otero Pedrayo, sumáronse á n.ós 
con.tra -os traficantes necrofílicos. O 
esforzo dos nacionalistéls remata-ago
ra neste acto simbólico de reconquis
tar a Quintana e a part.e vella da c_api
tal para render! le homenaxe ao noso 
guieiro que o 28 de Xuño alguns qui
xeron enterrar". -

"A culminación 
dun ano de loita" 

Bautista. Alvarez, . no nome dos 
convocantes, dirix iuse aos congrega
dos par13, afirmar que "hoxe cu lmina
mos un ano de loita contra os ata
ques e o cerco sistemático aos nosos 
intereses económicos e contra o hos
tiga mento ao que se ven sometendo 
ao nacionalismo". "Os operários da 
colonización -seguia dicindo na ·sua 
intervención o parlamentário do 
BNG- saben que ·o seu traballo vai 
ter moitos atrancos, porque somos 
que[! para ch~uitarlles para, apesar de 
que nos teñan_ quitado a representa
ción · ño parlamento. Tamén teñen 
que saber que quen traiciona a vonta-

- de popular que quixo ter representa
ción no parlamento, es:t;á recoñecen

. do que a estrutura colo~lal só pode 
sosterse coa violéncia". 

Despois de-a.firmar que non conse
guiran os propósitos de quitarlle. a 
voz ao povo nen de dobregalo, afir
mou que "son uns imperialistas fraca- . 
sados". 

Pasou logo_ a referirse á resposta 
popular á politica económica do go-

. verno, para-afirmar que, se ben os na
cionalistas non se poden atribuir ex
clusivamente o éxito-das loitas sobre
todo do 14 de Febreiro "que fixemos 
que de Vigo .saltase a toda Galiza", e 
do 14 de Xuño, "si ternos a paterni
dade da orientación polúica destas 
lo itas". 

Noutro momento . da sua interven
ción, referíndose á situación de Gali-

. za, afirmou que "o governo está 
construi'ndo un cadaleito para a agri 
cultura, a pesca ·e a pouca indústria 
-de Galiza. Pero que se· entere Felipe 
González, ·auténtico mandarín de 
Margaret Thatcher e de Ronald Rea-

gan, que Galiza non está disposta a 
deixarse arrincar mansamente a sua 
pel". 
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· lismo rad.icai, para criar a falsa imaxe 
de que existen outras alternativºas na- . 
cionalistas consoliqaqas". 

De.spois de referirs~ ~os que dician 
que o nacionalismo fracasara, pondo 
como exemplo de todo º-contrário as . 
eleicións éstudantis. as folgas ou a 
re~posta á. e~patriación dps restos de 
Castelao, rematou 'afirmando que "9 
povo non se esmaga impedindb que 
alce a sua voz nunha institución pros
tituida, pois que Galiza sempre conti
nuará na man dos que queren defen
der a sua identidade"'. 

Viria logo o canto do Hino e ·a 
oferenda floral a Gastelao, demos
trando que "seguimos ~ieis ao ideário 

. que el nos . legou". Neste intre, aos 
berros de "nengunha española" •. pro ~ 
cedeuse á queima dunha bandeira 
deste estadó. 

Castelao. Un desexo de traballar xuntos 

Xa cintes da ínter~ención de Bau
tista Alvarez, Xesus Vega, represen_. 
tante do MCG, leu un comunicado 

, onde · manifestou o desexo de que -e a· "sigamos traballando xuntos até con
querir a soberanía nacional da No.s.a, 
Terra". 

Anteriormente referírase á vitória 
sobre os que ;,qaerian esmagar o dia 

Q • · da Pátria Galega e convertelo nunha 

· . que o fixeron o 12 de Xullo". -U 1 n. -ta na . data folclórica, que fracasaron igual 

. . • • • Case en idéntico sen!tdo ia ~ co-

Referiuse. a continuación a que 
esta defensa dos direitos de Galiza se 
vai facer e ,;ainda que non logremos 
os nasos propósit os, ninguén poderá 
dicer que non loitamos até o último, 
porque contamos cun nacionalismo 
insobornáb el e un sindicalismo com
bativo". Rematou este apartado afir
mando que "Galiza non é a ovella 
m.ansa" . 

Pasou logo a referirse a outro lo
gro do nacionalismo nestas últimas 
datas, como foi o impedir "o éxito 
do aque larre das insti~ucións autonó
micas qu·e tentan aproveitarse do 
pensamento de Castelao'.'. "Os mes
mos", segundo Bautista Alvarez, 
"que proclaman até na pren5a o ex
termínio dos que. mantemos o facha 
de Castelao". 

Despois de nomear á Quintana co
mo Praza Ma ior do Na~ionalismo Ga-
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lego, mofouse o orador daqu.eles que 
confundiron as frases de Castela·o 
coas Bases Constitucionais da nación 
galega na . retransmisión televisiva, · 
"pondo asi de manifesto a identifica
ción do pensamento nacional-popular 
.ca de Castelao e a ignoráncia daque
les que se queren apropriar do seu 
·pensamento, sen saber que levan di
namita". 

Pasou logo a criticar aqueles que 
"pratican a concórdia", sostendo que 
non hai lugar para Castelao, dixo, en
tre "estes que pratican a concórdia 
entre a Constitución e a liberación de 
Galiza'', porque, para Bautista Alva
rez, só hai un t.amiño "a autodeter
minación, e o outro é facerlles o ' xoc 
go aos inimigos de Galiza"~ 

Afirmaría a continuación que Cas· 
tel,ao segue vivo, criticando a aqueres 
que no mean ao BNG ·corrig "naci~na-. . 

municado que o _PC l~u xa pala tarde 

na .festa celebrada na carballeira de 
San Lo.urenzo. 

. Festa .esta que, aindá que convoca
da polo BNG,· conÚ:>u . coa preséncia 
de persoas doutras forhlacións poHti
cas nun ambi~nte de total camarada~ 
ria> Ali estaban, ademais da.s·duas o.r
ganizacións antes citadas, os de Gal í
cia Ceibe,-:xente do PC(R) con Are
nas, · recente mente · sa ído da cadea, ~ 
persoas que. pertenceron ao BNG, in-

. dependentes, e outros festeiros vidas 
de div·ersas partes do estado. · 

R eprésentac ió'ns estra nxeiras 

Habia, cómo non, repr~sentacióos 
estranxeiras ·que se dit:Íxiron aos pre
sentes. 

O representante da OLP, xa tradi
cional nesta~ datas, volveu corrobo
rar, con todos--os presentes, que "Pa
lestina vencerá" anunciando o acordo 

. das distintas facdón~ da OLP para 
loitar ;-'xuntas e máis unidas que nún> 
ca até derrotar ao inimig~ sionista e 
ao imperialismo americano". ' 

Os ·cataláns do · PSAN-.MDT (o 
MDT é u nha frente nacionalista cata
lá) .leron un comunicado onde facian 
reféréncia, entre ·autras causas, ao en: 
cadeamento de compañeiros seus. 

Tarnén fixeron uso da palabra Mi
guel Fernández, do PVP uruguaio, e 

Raúl Rivera . da centra·! PIT-CNT da 
mesma nación, ~si como un represen
~ante da Asociación para· Amizade 
coa República do Sahara. 

Doris Benegas falou en nome da 
UPR (Unión Popular Revolucioná
ria), partido. constitu ído recente
mente en España . 

. Heferiuse : Doris Benegas a "esta 
a·utonomia f~Íta a medida da aligar

-quia centralist¡:i" que igual dá que 
"leve á etiqueta 'do PSOE ou de AP". 

Referiuse- logo á liberación dos pa
vos, como unha causa con.sustancial 
"xa que hai causas que están e esta
rán mentras haxa militantes como os 
do 'BNJG", para abogar lago pola uni.
dade na loita entre as formacións re
volucionárias. 

Pero serian os reP.resentantes · de 
Euskadi os qG~ enfer;~a~on máis aOs 
presentes, que outravolta voltaran es

.coitar en gran número ás interver\
cións. E os voltaron enfervoar, seca
día, por aquilo que dixo o presenta
dor "pola' identificación especial que 
existe en Galiza con Euskadi". -

Sever Ormaz.a, Presidente de Ac
ción .Nacionalista Vasca, foi o prim.éi
ro representante de Euskadi en tomar 
a palabra. Palabras que non lle saían 
fluidamente, pois que para· el fa lar o 
español "é un autentico martírio"; 
segundo nos confesou. O que ,rezu: 
maban as palaoras de :ormaza ere 
unha profunda emoción ao referirse á 
loita de Castelao e de Bóveda~ que 
deixaron o seu sangúe por Galiza, o · 
mesmo que ten que facer todo 'q po-
vo galego". · .. , ... , 

Pa,sou logo a referirse a Tellagorri 
(fundador n~ ano 30 de ANV) quen 
afirmaba que "como nacionaiista loi-

. taba po'la iiberación do . seu povo e 
como traballadar· polas reivindica
cións proletárjas'!, e afirmou que hai 
algo consubstancial entre ·a pátr~a 
basca e a galega "que, están compos
tas d~ trabai lado res". 

Txomin Zih~aga, da Mesa Nacional 

Bautista Alvarez 

de HB foi outro dos oradores euskal
duns que se dirixiu aos presentes. 

Ziluaga mostrouse contento xa 
que viu ao povo galega "con concién
cia, unidade .e forza": 

Afirmou seguidamente que "a vja 
estatuto ' en Gal iza está tan fundida 
como a via estatuto en Euskadi" e 
que as alternativas representadas polo 
BNG e . HB son realistas e non cerra
das, facendo u.n chamamento a todos . 
OS gafegQS progresistas ·para que se -

- agru¡:>asen en torno ao BNG. 
Tras de asegurar que o nacionalis

mo de Euskadi non recua nen está 
acorralado, como quer facer crer o 
PSOE por meio dos. distin.tos canais 
de info.rmación, referiuse a que den
tro de pouco tempo o PSOE .vai cam
biar de política . par~ gañar as próxi-

,mas eleicións e .v-ª1_ querer negociar 
con HB e con ·ETA para asi se.guir én
ganando ao povo, como xa o enga
nou_ a moitos anteriormente. ,' 

· Referiuse por . último · á wniciade · 
nunha alternativa única das forzas 'na~ 

\. 

cionalistas e progresistas do 6stado. 
Remataba asi unha_ xornada que 

~ntroduciu elementos diferenciadores 
e positivqs con relación as últimas ce
leb racións. 



Entre os caraveiS , . 

e a protesta 
Non se cumpriron os agoiros. 
Non. No ano 84 os nacionalistas 
entraron outra vez pola porta 
grande ao casco antigo de Com
postela a instalarse na Praza da 
Quintana, na praza do nacionalis
mo. 

Non ocorreu nengu nha catás
trofe, os católicos puderon cele
brar os seus actos relixiosos sen 
moléstias nen alteración algunha; 
os turistas puderon transitar libre
mente sen nengunha cortapisa, 
nen · tan sequer a da policia, sem
pre molesta dígase o que se diga, 
que outros anos tiña tomada lite
ralmente a cidade. 

Os nacionalistas tiñan, máis 
unha vez, razón e o tempo veu 
darllela. Pero quén vai compensar 
agora aos feridos, aos detidos, aos 
que se lle privou dun direito fun
damental como é o de manifesta
ción? Pero non son só este~ os per
xudicados, quén vai compensar ta
mén aos cidadáns que se viron im
portunados pola policía ser:i ter na
da que ver coa manifestación?, e · 
aos estabelecimentos que deixaron 
de .gañar moitos cartas? Gómo van , 
explicar agora · isto as autoridades, 
as de antes e agora o PSO~. 

Non t~ñen explicación .. A sua 
posición só obedecia á teima con
tra o nacionalismo. 

Pero non só nistQ_se equivoca
ron, senón que tamén se equivoca
ron ao traer os restos de Castelao, 
querendo apoderarse do seu pen
samento. Castelao, o seu pensa
mento, voltouse contra el.es, . co
mo qwedou demostrado na cele
bración da Pátria. 

E voltáronse equivocar, ai.nda 
que intencioriadamen~e, cando 
prediciron que o nacionalismo es
taba en horas baixas e non levan
taba cabeza. Se non lles chegaba a 

' resposta de folga xeral do 14 de 
Febreiro, a do doce de Xullo ou a 
resposta .á tra ida dos restos de 

· Castelao, as duas primeiras inspi
radas, como dixo_ Bautista Alva
rez, polo napionalismo, a única . 
forza poi ític.a que pode ter interés 
en face~ unha _folga naciqnal gale
ga; o crecimentó do número de· 
manifestantes en relación aos 'últi-

mos anos, deixounos outravolta 
en evidéncia. 

Un crecimento considerábel ·su
perior", en máis dun 25 por cen_to 
ao ano oitenta e tres que só pode 
ser fruto da loita diária e do con
flito social. 

Pero hai outros elementos que 
hai .que ter en Conta, e que non 
poden escapárselle aos observado
res: este ano non houbo várias ma- · 
nifestacións; era unha só ·manifes:. 
tación, na que, ainda que ia enca
bezada pola xente do BNG, parti
cipaban persoas doutras forma
cións. Esta vez non ia·n perfeita·
mente separadas e diferenciadas. 
A manifestación era un·todo onde 
·xa ·a xente do MCG non camiñaba 
aparte, ao final. la integrada na 
manifestación e, ainda't¡ue agrupa
dos, moitos militantes d~ BNG'vi
ñan despois. Igual pasaba coa xen
te de Gal ícia Ceibe e con ex-mili
tantes da UPG e do BNG expulsa
dos destas organizacións asi como 
do PC. A manifestación, ainda 
promovida polo BNG, converteuse 
núnha manifestación dos naciona
litas sen exclusión o_nde partidpan 
xa todos os que· loitan no país bai-
xo estas ·ideas. 

Foi ista celebración, chea de 
cara veis e retratos de ·castelao, a 
auténtica celebración reivindicati
v~ do diada Pátria. 

As deniais organizacións que 
tamén 'a celebraron, aproveitaron 
a. traída dos restos de Castelao pa
ra facer a conmemoración. PSG
.EG, en señal de desagrávio, igual 
que o PCG.) PSOE, por· darse un 
verniz galeguista e chupar cámara 
(tant6 foi ·asi que as a índa " 

_non catro dúcias de persoas que 
. estaban presentes; repetiron o ac
to . para televisión, - porque esta ' 
chegara tarde) e apareeer diante 
da . opinión p'ública compe.tindo 
éon Coalición Galega para non 
perder eleitorado. 

Moito n.os .• tememos que esta 
celebración que din -querer "resu
citar" alguns; xa que ndn a de~on 
borrado do povo, se queira outra-

• J 

volta folclorizada, esta vez a costa 
de Castelao. Poda que o quíxesen 
traer só para iso. 

ALFONSO EYRE 

Concentración de PSG -EG Bn Sto. Domingo de Bc:inaval 

-Outr:as cele.bración.s 

Castelao .com,o .motivo 
Cunha concentración mitíñ en ·sto, - -
D_o~ingo de Bonaval a organización 
PSG-EG celebrou o 25 de xulio. 

No acto, · a-~~ eal ~sistiron case ca
troc~ntas persoas, tomaron a palabra 
entre outros, o militante .galeguista 
Manuel Beiras; o albacea de Castelao 
na Arxentina, Xosé Abraira, quen 
despois de reivindicar a figura de Cas
telao, "con quen estaba moi unido", 
ofereceu "ao presidente da Xu nta e 

facendo seguidamente diversas alu
sións á actualidade, dicindo, por 
exem,plo, que "o goberno non pre
tende moderni~ar '. a indústria naval 
senón desmantelar unha importante 
comarca galega", , sinalando- noutro 
momengo que "Galiza, de permane
cer na 'OTAN, será un centro de 
desembarco; · inst~llac'ións da OTAN e 
blanco escollido" e que "en caso de 
guerra nuclear Galiza seria destruí-

do P~rlamento que veñan á Arxenti- da". 
na cando queiran pero que non trai- En Sto. Domingo de Bona-val, e 
gan ministros que presumen de a·nal- ante a presencia de case cuarenta per-

. fabetos"; pola sua banda o diputado soas, moitas delas membros do grupo 
Camilo Nogueira criticou na sua in- parlamengario soci~:rlist~, o .f?SOE r:ea-
tervención a apatia da Xunta para lizou duas o!rendas florais á c., a pri-
preparar Q recibimento dqs restos de meira ,en .solitario e a segunda ante as 
Castelao, afirmación que era o moti- camaras- de televisió.n, .as -cais ao pa-
vo deste acto de desagravio en Sto. recer non poideron ,chegar a tempo 
Domingo; tamén anunciou que hai . · na primeira ocasión. 
que atacar con dureza aóS partidos 
que - go,bernan as _ nosas'_ institucións 
porque ·.despr~~ti:xiaf\ r .a· idea ~de al:J~o.- .,~; Acto político con motivo 
goberno. .. · " dO-Apostol - ~~. ' 

Ne~ta cpn~ntración, ·presenciada 
. desde a tribuna de oraqores polo xa -. 

anciáno ·galeguista Ben-Cho·-Sei, lé
ronse textos de Uxio Novoneira (en 
voz de E l.iseo Miguélez), de Salvador 
García Bodaño (en voz dé Paco Cos
tas) e de Víctor Freixanes (en voz.de 
Carlos Vázquez). 

Ao rematar os asistentes ·entraron· 
na l'glesia de Sto. Domiñgo portando 

_diversas pancartas e puxeron flores 
no sartego_ de Castelao. 

. C~lebradón do P.CG e PSOE 
Baixo a denominación de- Dia Na

cional de Gali_za, o PCG celebrou en 
R i~nxo outra. das .di'versas ofrendas 
fiarais que neste dia se lle fixeron a ' 
Castelao. 

Aos actos asistiron unhas cinco-~_ 
centas persoa's e comenza'ron cunha 
sárdiñada, seguida de mitín e ofrenda 
floral ante o busto ·existente na vila 
natal de Daniel. No mitín participou 
o 'secretário xera·1 do PCG, Xulio Pé-· 

. re.z de la Fuente, e Santiago· Carrillo. · 
Carr:illo n~ sua intervención lembrou 
que el coñecera a Castelao no exilio, 

Fernández Albor e o ·arzobispo de 
· Sant,iéfgo, -R,ouco-_.Varela, fornn os 

principais protagónistas do "Dia de 
Santiago':. 
- Nunha_ intervención, netamente 
política, o médico compostelano pre
cisou non sen certa sutilidade como é 
tradicióñ nos actos de orixen relixio
so, as liñas esencia is polas que-se guia 
o seu partido; adicando o discurso 
·aos principais Problemas actuais "o 
sofrimento e a inquietude dos traba·-
lladores", "a crise económica", "a 
violéncia" calificando aos seus auto
res de "egoístas" e de ter "soños vi
sionár"ios"; pediu axuda para os -em
presários que !'co ·esforzo e o risco 
dos seus bens crian traballo .e benes
tar"·; aludiu ao PSOE ·cando dixo 
"que· ilumines aos gobernantes para 
que seipan ver mais alá . das suas 
ideas"; ~ á autonomía, pedíndolle ao 
Señor Santi~go que· "apoíe aos que 
teñen fe nos novos sistemas dé admi
nistración e goverrio"; · pediu ~ ·'con

suelo e fortaleza" para a policía e 
·Guardia Civil "quen gardan a nasa 
.Paz e as nosas vid·as"; no·n esquencen-

- do tampouco o tema ·da entr~da no 

_Mercado Común "ábrenos os cami
ños de Europa na que queremos a 
acréscentar o traballo para os nosos 
irmáns"; por último lembrou os te-

· mas clásicos: cristiandade, monarquía 
e amor a España. 

Rouco Varela, na sua resposta fi
xo un chamanrento á militáncia reli
xiosa "os seglares geñen que estar dis-

_postos. a ser testigos púbricos, misio
neiros comprometidos da salvación 
de Deus"; máis adiante lembrou os 
intereses terrenos da Lei de Deus afir
mando que "hai que lembrar e vivir 
as esixéncias do orden moral e da Lei 
de Deus na edificación da cidade te
rren~ e-de profesar e ~ivir a fe en to
dos os ametos da vida"; tamén fixo 
referéncia a Galiza califfcándoa de 
"custódia do testimonio apostólico". 

Os dous oradores deron uo nídio 
exemplo de_ bilinguismo renia.tando 
os seus .discursos cunhas palabras en 
galega, o cal foi moi do agrado.de to
dos os pdesentes. 

. _M.y. -

Alternativa· única 
a nivel xeral 
Txomin -Ziluaga manifestou este 
25 de Xullo -que "a solidaridade 
entre .os distintos povos do estadÓ 
debe demostrárse uníndose nunha 
alternativa única xeral". 

Esta· idea do. representante de 
HB, xa non é nova, senón que an
tes das eleicións xerais ás Cortes 
españolas xa se rexistaron contac
tos neste sentido entre o BNG,. HB 
e forz~s catalanas, de España e Ca
narias. 

Consultadas fontes do BNG e 
óu:tras organizacións convidadas, 
manifestáron estar totalmente de 
acordo eon esta idea de unidade 

-de acción entre as distintas forzas 
nacionalistas do Estado; 

As conversas en firme, os con
tactos xa hai tempo que existen, 
poden empezar dentro de poucos 
dias. 
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XUNTA DE GALICIA· 
CONSELLERIA DA PRESIDENCIA 
DIRECCION XERAL DE MEDl-OS 

DE COMUNICACION SOCIAL. 
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·O galega diario nos xornais galegas vivificá a nosa lingua e 
aomenta o nivel da nosa cultura. 

A Xunta de Galicia · e~tá levando a ca.bo unha -campaña, qu'e ten 
por_ obxectivo f.omenta-las comunicacións en lif).Qua galega. Vai diri
xida rnoi _especia.lmente á prensa diaria e periódica da nosa comuni-
dade autónoma. . 

A' Xunta de. Galicia recoñece . e · agradece ·os esforzos que os . ' 
medios impresos de comunicación están realizando para fortalece-
lo noso idioma e anímaos para que continúen publicando informa
cións, ·artigas e colaboracións en galega porque considera que é un 
.bo camif!o para normaliza-la nosa iingua, potenciá-la autonomía e 
eleva-lo nivel da nosa cultura. 

Unha lingu,a impresa e uriha Jingua viva_ .. 
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.sociólogo 
J 

francés 
Edgar Morin, francés, sociólogo e filósofo, director _ 
do "Centro de Estudos de Sócio-Antropoloxia", integrado na 
Escola de Altos Estudos de París, é director d(!revista 
de socioloxia e filosofia "Comunicatións". e estivo 
en Sargadelos nas xornadas de' Tradición e Modernidad e como 
informábamos no número anterior. 
Mor in é autor de numerosos e importantes libros: 11 EI Método", 
"Para salir del Siglo XX", "Ciéncia sin consciéncia" 
y "Diário de California" son os traducidos ao castellano. Tamén 
ten publicado un estudo feíto en Bretaña, do que se fala na 
entrevista, que se suxeriu en Sargadélos traducir 30-galego. Morin 
militou até o ano 1953 nó PCF, mantendo hoxe unha a~itude 
crítica a resp~ito do marxismo, mais nunha liña distinta á 
de Levi-Strauss. Sostivemos con el a séguinte conversa. 

A modernidade 

ten valor porque 

é un intre do porvir 

Vostede ten explicado unha dialécti
ca necesária entre tradición e moder
nidade, cómo se articulaba esa con
tradición antes e despois da Ilustra-
ción? L 

Hai unha equivocación no progre
so, e neste momento a valoración de 
modelo está en crise e ademais a érise· 
faise máis fonda cando se ve que non 
hai certidume dun bon futuro. Queda 
pois o moderno nun espáció de tem
po actual sen xustificación -no pasa
do, e sen raigañas no futuro. E o vi- _ 
ver no dia-a-dia, no cotidia1:10. 

.. 
Neste tipo_ de sociedades, que é a 

nosa, hai correntes moi fortes non só . 
de _ consumo, senón de tecnoburocra
tización, de escravitude da vida urba
na, de anonimizació_n. Hai unha. pro
cura aos niveis urbanos de ver se o 
pasado era algo tan mao, e faise un 
movimento complexo, no senso de 
que o r:nodernismo muta en neomo
dernismo querendo integ(ar en si pró
prio un neo-arcaísmo ou un neotra
dicionalismo. 

tradiclonais. A'" e5té-· mavimeñto xurde 
unha" reacción a es-a . anülación ' da 
identidade e ve"Se · nas eapas xóvenes 
da sociedade o desexo de recuperar o 
que se perde. E unlia reacción ante o ·- -
perigo desa · pe'rCfr~fü. E iso é ·algo moi 
profundo. Vese este niovimento dé 
recuperaciórí, cie rexeración. 

A -1 (ngua é fundamental porque 
unifica tOdo isto, ·e se se preserva a -
l 'ngua pre5ervase moitas causas. Ese _ 
desexo de conservación é crucial. 

A cuestión go neo-rexionalismo é 
moi interesante. ·Fráncia era un país _ 
moi un~ficado en apariéneia, e tamén_ 
habia unha identificación do interior -
co centralismo, pero actuaba tamén 

- unha unificación. frente ao inimigo 
externo. Era este un factor de coé-

Antes do Século das Luces, a moder
nidade, o novo que acorre, era unha 
cou~ que si se podia integrar na tra
dición. Se non se podía intégrar era 
considerada sen valor. ·Na visión ·tra
dicional, no princípio da tradición, 
todo ·é referido a uns valores funda
mentais, polo que as causas non po
den funcionar senón refiren a esas 
verdades. Todo o que se alonxa diso 
é unha decadéncia. 

Aquela visión modernista despre- " 

Cq Século das Luces, e co desen
volvimento da bioloxia, da teoria da 
evolución de Darwin, de que as cau
sas non parten dun princípio supe
rior, senón do pequeno, das molécu
las, das células até o ser superior, mu
da a conceición. Da í parte a idea de 
que ao princípio hai a pobreza, a na
da, e é o porvir quen encerra o valor. 
Nese senso a modernidade ten valor 
porque é un intre do porvir. A mo
dernidade ten futuro porque é o pro-
greso. 

ciaba a tradición... -

Na visión da superioridade domo
dernismo a tradición ~unha supersti- -
ción, unha banalidade sen senso, nen 
actualidade. Pero hoxeendia hai unha 
decadéncia do modernismo coa con
fusión do novo. · 

Por exemplo cada ano rtai un de-
- terxente que lava máis branca, cµda 
ano hai unha novidade_: novas filóso
fos, novos pedagogos, _novas ~ociólo
gos,.;, neste caso ·é un pseudo-novo. 
Ese é un aspe.eta da cri~e da moderni
dade. Non hai un verdadeiro "nov.o". 

· A valoración da modernidade tra- O "novo~' real era cando os oimpre
céxase sobre o movimento do progre- sionista~, por !=JX~mplo~ Naque! mo-
so, que é un m.ovimento de désenvo_I- mento -os inimigos· seus -dician "qué 
vimento, -coa ciéncia, ·coa arte e ·co feo, qué horribel"; os inimigos m!)ldi-
Gonxunto da sociedade. -Cíano .' Ag~rá" Url fa i cafq-Uer cousá~ - i.:lh ' .. ' 
? . . p'ouea-.de merca· nunha pantalla,· e é -- ''-~ -· -. 
'. Hoxeendia é cando aparece_ a,;:cc¡>.r;1~ .... , ,,no~o .xa . .Eutili2ouse o- novo e. m;e é· :, .- _ 

·,· ... ~· 

-P·reservando 

a' língua 

_presérvan~e 

outras moitas 

cousas -

sión nacional.' Pero ·agora nori hai p_e
rigo alemán,' nen do viciño porque se 
Jiai perigo de guerra este é iriterconti
nental, das duas poténcias. Nese mo
mento hai moitos movinientos rexio
nalistas, que co,nsideran excesivo o 

- centralismo, que reivindican a sua ex
presión próRrla nun cadro europeu 

tradición. Non .é máis _evidente -un -_ur:i rasgo ·da :crls~fümod-erQi~fad_-!=!·c: .. _. _,-_ )t.; ;::-,:_, _' 

: progreso lineal da ciéncia ·que que ·v d- ;ti . • • ..___.d - -·· - - - - ·- · -- -
~ h . . 

1
. ., ::- ...,:, .,.·. -oste e 1a1ou, nesa corrente. e recu- ·¡- · .?.~ 1~ ~ -' ·: c·!: r. R~J ui '-&;;~--

•\raxa un a_ ma1or· especia 1zac1on; un _ . • . . , -. · · , • ·,, ¿~ 
k. d . 1. perac1on do trad1c1ona1, do neo-re7 -_, ._. _ , . ·A va·loracioilÍ'íií:.·'-pec.-.arse · o especia 1sta na sua parce- . . · . . - . 11"~"' 

1- A ., . · f . - ·~ 'd ._ x1<;>1Jaltsm(),, n'-lnha .procuril de _pqntos,J- -· ~ _.. d ,. ,.;'; '(I' ~ ,, . .s ;: . · - , 
a. c1enc1a at avances na sau e, d ,,. ·· -- f . · - -• a·· , ·-d ' _,__.. b' ·1 . - . - '" amo ' ern1dade -~·--
,. , - . r , e re erenc1a, entro un pro ema , 
pero tamen na construc1ori de armas d ' identidade... · ' · · · b -
bacteriolóxicas ou atómicas. Agora e ' I tr~cexase so re 
$ara _a "xente a ciéncia ten duas caras, - lsto pódese entender coa concién- - o movimento 
~ tamén a técnica, de maneira que se . -cia ·dalganhas razóns. Un o movimer'I- · - -
~e fan máquinas ao serv-ício dos ha- · tÓ de introdución da civilización ur- do progreso 
mes e tamén se fan 'homes ao s~rvf- bana; anoriirnizando as relacións e 
cio _~,as máquin_as: C.Pg qe~p_ér)ci~ .:agel_~ré!da __ c;t_-ªs ~~1::1.sas_. _ , .-

hai ·unha decadéncia 
- .::1.:0 • 

d() moderriisf1".l.o: 

novo, e aí está a sua posíbel harmoni
zación. Menos Estado na~ional e máis 
integración nun marco supranacional 
no senso europeu máis de liberdade 
das rexións. _ 

-Vostede estudou -unha cómunidade 
bretona no paso do rnral ao moder: 
no, a transición dunha -sociedade ar
caizada. qué modelo de desenvolví-

- _mento pode _harriloni2.ar ese camiño, 
pois o caso bretón e o galego teñen 
imp(>rtañtes semellanzas? 

Non penso que ,se -poda harmoni
.zar. Penso que se pode tentar ae itn
pf:!dir algunhas destrucións culturais 
terríbeis. Se tomamos conciéncia dos 
procesos fatais, da irreversibilidade 
dalgunhas destrucións, podemos tirar 
algunhas leccións do que sucede. Por 
exe-mplo da experiéncia bretona que 

__ ten coincidéncias con l ()liza 'en te
rreas - ~tnicos, xeogr'áficos, climáticos, 
ecolóxicos. Pero eu -non sabia dar 
esas c_onclusións. 

Cando se teoriza sobr-e tradición e 
modernidade pártese dun excesivo 
eurocentrismo, se se quer ocidente
centrismo. E po~én cuantitativamen- -
t~ d-Qus tércios do ,planeta viyen nun-
ha et~pa neorítica ou medi~val, esas 
d_istáncias no desenvolviinento non -
influen nesa refJexión? 

Ali t~mén se dan eses problemas 
pero a outra escada. Precisan a mo
dernización para a sua própria pervi
véncia como nacióñ e tamén de nega
la, por:que destrue a sua tradición. E 
desa con-tradición de onde xurde o 
fundamentalismo nalguns países islá
mieos. 

Eu penso que cando falamon de 
técnica referímonos ás actuantes no 
noso mundo, e ali existen técnicas 

_ pre-industriais que, modificadas, e 
están -estudadas pola UNESCO e-ou
tras entidades, pódense facer rendá
beis.--Ou sexa adaptar as condicións 
próprias á modernización - sen des
tru ílas. O uso da agua , da enerxia so
lar, son causas que me ~eñen agora-á 
cabeza.> O mae é que técnoloxia bu~ 
rocrati_zada non procura iso, e · estes 
problemas non se poden ver como 
abstracción. Vaia un_exemplo. 

O Fondo Monétário lnternaCional 
ten uoha visión' abstracta. Dille a Tú
nez ou -a _Marrocos, "vostedes teñen 

, que" fa<?8r unha ecqnomia san; o pré- '' 
cio da fariña, dos produtos funda
mentais ten q1.:1e subir, e nós avalia- · 
__mos cretas", sube desorbitadamente 
o pan e o resÚltado é revolución e 

_marte. · iou sexa que hai que ter en 
canta a xente, e esta- é a traxédia 
mundial. · -

O progreso ocidental é en grande _me
dida consecuén~ia do 'subdesenvolvi
mento dps países do chamac!o Tercei- 
ro Mundo, cómo influirán. os proce-~ 
sos de liberación de~tes países no

. mundo desenvolvido, son causantes '" 
. _,_ __ des.ta,,, l?f~ se, non paralizan ese acelera-

" ' ~ -:.,_.;,, ';·-'":!°f 

,,_-~~~_iffiJ.O. de progreso? _ . 

~ --~<f=u non -podo -·facer _ predicións~ 
porque cando hai crise signifícase -o 

~t~ " - -
·-: ·at:1mento das incertidames. Hai vá- . -

rias -posibilidades: de catástrofe, def -
d_es~stre, ... Cando a crise é fonda, co
·mo agora, non se poden facer pedi
cións, débese ser moi cauteloso. 

X.C. 
..,. . .... 
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LMaio 
ABEL . VI LELA, A.: Causas de 

Lugo, 2. Rúst. 16~ páx. 600 ptas. 
Edit. Autor .. Lugo, 1.984. 

BEIRAS TORRADO, X.M.: Por 
unha Galicia Liberada. Rúst .. 352 
páx. 775 ptas. Edic: Xerais. Colee. 
Montes e Fontes. Vigo, 1.984. · 

CABANA YANES, D.X.: Roman
ceiro da terra chá. Rúst. 82 páx. 390 
ptas. Edit. Galaxia. Colee. Ronsel. 
Vigo 1.984 (Poesía)·. -

CAÑO, X.M .. del: Once nudos (1). 
Rúst. 133 páx. 400 ptas. Edic. Do 
Cerne. Colee. Minar. Santiago, 1.984. 

CASARES MOURINO, C.: l/ustrl
sima. Rúst. 129 páx. 430 pta~. 2ª 
edic, Edit. Galaxia: Colee. Narrativa. 
Vigo, 1.984. 

COTARELO VALLEDOR, A.: 
Cancion'eiro cja'agul/a .. Rúst. 139 páx. 
490 ptas. Edt. Galaxia. Colee. Cultu
ral popular. Vigo, 1.984. 

COTARELO VALLEDOR, A.: 
Trebón. Rúst. 221 p~x. 680 ptas. 
Edit. A.G.A.L. Colee. Classicos, Co
ruña, 1.984 (edicom ·e versom de Ra
móm Reimunde). 

arquitectura. A Coruña 1.890-1:940. 
Rúst: . 246 . páx. 2.000 ptas. · Edit. 
C.0.A.G. Santiago, 1.984. 

OTERO PEDRAYO, R.: Arredor 
de s( Rúst. 193 páx. 640 ptas. 4ª 
edic. Edit. Galaxia. Colee. Né)rrativa: 
Vigo, 1.984: 

TORRES QUEIRUGA, A.: {fo/da 
d~ ideas. Rúst. 210 ·páx. 590 ptas. 
.Edit. Sept. Colee. O home e a Socie
dade. Santiago,_1 .984. 

POPULAR: Xacobo e o _Feixó. 
Cartoné 32 páx. 40Q ptás. Edic~ Xe-. 
rais. Colee. Rato Pérez. Vigo, 198.4 
(Traduc. Valentín Arias López}. 

RODRIGUEZ FER.,.C.: Historia . 
da lua. · Rúst. 78 páx. 390 ptas. Edit. 
Gataxia Colee. Ronsel. .Vigo, ·1.984 

,_ (Poesía). · 

VALCARCE L, X.M.: Tránsito. 
'Rúst. 98 páx. 420 pta~. · Edit. Gala
xia. Colee. Ronsel. Vigo, 1.984 (Poe-
sía). , 

VARIOS: I coloquio de Antropo
loxla de Galicia. Rúst. 259 páx. 
1.300 ptas. ·Edic. Do Castro. Colee. 
Cuadernos do Seminario de . Sargade
los. Sada, 1 :984. 

CAPDEVI LA FONT, J.: Tea e a 
sua· familia. Cartoné 3o' páx.- 480 
Edit. TÍmun Mas. , ec;lec: Teo desco
bre o mundo. Barcelona,, 1984 
(Traduc. M. A. Fernán Vefü)._ . 

CAPDEV,ILA FONT; J. :Tea no 
circo. Cartoné 30 páx. 480 ptas. 

-Timun Mas. Colee. Teo descobre o 
mundo. Barcelona, 1984 · (Traduc. 
M.A. Fernán-Vello)_; 

CAPMANY, M. A.: Canta . ben, 
que son des. Carforié 32 ·páx. 500 
Edit. Argos Vergara. Colee. Os libros 
da .Gata. Barcelona, 1984 (Tradución 
Rosa M. García Vilariño). 

DEPARTAMENTO DE FI LQLO
XIA GALEGA: Trebón de Cotare/o 
Valledor. Rúst. 98 páx. 300 pta. 
Edit. Universidade de Santiago. Co
lee. Pia •· das Letras Galegas. S¿:¡n-
ttago, 19,84. , . . _ 

DOUGLAS GIFFORD: Guerrrei
ros, deuses e , esplritos da mitoloxia 
da América Central e Sudamerfca 
132 páxinas. 1400 pta. Edic. Xerais. 
Colee: Mitoloxias. Vigo, 1984 (Trad. 
Ramón Gutiérrez Izquierdo e ·µonza
lo Navaza): 
_ FERNAN-VELLÜ; M. A.:· Seivas 
de Amor e· Tránsito. Rúst. 60 páx, 
500 pta. Edit. Triestre. _ Colee. Porto 
.do Son. Madrid, 19.84 (Poesía). 

Revistas FERNANDEZ ·. T'EIXEIRÓ, M. -

FERNANDEZ del RIEGO, F.: Es- Á Nosa Terra: "Rosalía ' viva". · MARIA: Ossoñosna.gaiola. Rúst. 77 
• ,..¡ p, 1 d 8 ·¡ R · Rúst. 68 páx. 475 ptas. Eait. Prom9- páx. 350 pta. 4a. e.·dic . Edit. Celta. cotores ue ortuga e g ras1 . ust. 

228 páx. · 750 ptas. Edic. Do Castro. cións Cultura is Galegas. Vigo, 1.984. Lugq, 1984. 
Colee. Ensai.o-Filoloxía. Sada, 1.984. . Dorna n° 7. Rúst 41 páx. 350 .i=UNDACION LABACA: . I En-

ptas. Santiago, 1.984. · contras :.. Labaca._·. Ponencias. Rúst. 
FERNANDEZ del RIEGO-, F.: Lingua e Administración nº 2. 311 páx. ·780 pta. Edic. do Castro. 

Historia da literatura. Rúst. 254 páx. Rúst. 12 pá~. 75 ptas. Edit . . Asocia -.·· Colección Série Liminar Lingüística 
300 ptas. Edit. Galaxia. Colee. Bi- Ción de funcionários para a normali - · Sada, 1984. ~-

. blioteca Básica d~ Cultura , Galega. zación lingüísiica ·· en Galicja. Santia- GRIMM; J. e W. :Hansel e Gretel. 
Vigo, 1.984. go, 1.984. Cartoné. _32 páx. 400 pta·. Edic. Xe-

GONZALEZ LAXE, F.: Ensaios .. Obradoiro n° 9. Rúst. 82 páx. rais. Co·lec9. Rato Pérez. Vigo, 1984. 
sobre a pesca. Rúst:· 154 páx. 500 450 ¡ptas. Ed.it. Colexio Oficial de Ar- (Trad. Valentín Arias .L_ópez). 

ptas. Edic. Do Castro. Colee. Serie 
Liminar Economía. Sada, 1.984.· 

HERGE; ·Explorando a.lúa : Rúst. 
62 páx. 540 ptas. Edit. Juventud. Co
lee .. As. aventur.as de Tintín. Barcelo
na, 1.984 (Traduc. Valentin Arias 
LópezÍ. 

MAIZ, R.: O rexionalis'mo galega: 
Organización. e ideoloxla (1.886-
1.907). Rúst. 443 páx. 2.300 ptas. 
Edic. Do Castro. Publicacións do Se-

. minaría de Estudos Galegas. Colee. 
Area de Ciencias · Jurídicas. Sada, 
1.984. 

MARTINEZ SUAREZ, X.L. e 
CASABE LA LOPEZ, X.: Catálogo de 

libraria • 
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quiitectos qa 1e.gás .. Santiago, 1984. 
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X uño 
ANDERSEN, H. Ch.: D soldadiño 

de Chumbo. Cartoné. COiee. 8ato 
Pérez. Vigo, 1.984 ,(Traduc. VAlentin . 
Arias .López). 

.BELTRAN PEPIO, ·V.:O cervo do 
monte a augua volvía. Rúst. 92 páx. 
450 ptas. Edit. Sociedad de Cultura 

· Valle-lncl~n. Colee. Esqui0. Ferrol, 
1984 (Poesía). ' -' 

.. 
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GRIMM J,.. e VV.: Opáxaro do en
gano. Cartoné. 30 páxÍflas. 400 Pta. 
Edic. Xeráis. Colecc; Rato Pérez. V
go 1984 (Traduce. ,Valentln Arias). 

LIU SANDRES, T. T. : Deuses, 
Dr.agóns e heroes da mitloxia china. 
132 p.áx.. 1400 ptas Edic. Xerais. Co
lee. Mitoloxias Vigo. 1984 (Traduc. 
Rosário Alvarez) . 

. PALLARES' P~ Sétima soidade 
Rúst. 41 páxinas. 450 ptas. Edit. So
ciedad d~ ~ Cu11wra Valle-lnclán 

CH. PERRAULT.: ~rapuchiña Ver
me/la Cartoné'40 páx. 400 pta. Édic. 
Xerais.Colec·. Rato Pérez. Vigo, 1984 
(Ttad. Valentin Arias López). 

inteira, 
. pola · nosá ., 
especialización 

PICOUTO IG_LESIAS~ Ml.LLAN:· 
D poema dos Lustros. Rúst. 155 páx. 
· 500 pta. Edit. Concello Ourense. 
Ourense, 1984 Prémio Cidadé de 
· Ourense Ourense, 1984. 

PISON X.: O n;li aborrecido. R(lst. 
41 páx. 200 pta. Edit. Coleción Cas
tro-Doliro -Teatro. A coruña, 1984 

POPULAR; Xacobo . e o Feixó. 
Cartoné 32 . páx. 400 pta .. Edic. Xe 
rais. Colee. Rato Pérez. Vigo, 1984 
(trad. Valentin Arias) 

QUINO: Mafa/da-0 Rúst. 9p páxinas, 
290 pta .. Edit. Sout0. Lugo, 1984 
Trad. Ramón Reimúnde, Xoan Ram
móh· Diaz.). 
QUINO: Mafalda-1. ' Rúst; 96 
290 ptas. Edit. Souto. 

. RODRIGUEZ CASTELAO A. D .. 
Retrincos. Rúst. 42 páx. 150 pta. 
8a. edic. Edit. CeJta. Lugo 1984. 

RODA IGUEZ FER_, C. : His
tória da .lua Rust. 78 páx. 390 pta. 
Edit. Galaxia. Colee. Ronsel. Vigo 

· VALCARCEL, X. M.- Tránsito. Rú$t. 
98 páxinas. 420 pta. Edit. Galaxia. 
~o'lec: Ronsel. Vigo, 1984 (Poesía). 

R IPALDA X.L: Cantos para engaio
lar Rúst. 131 páx. 350 pta. Edit. 
Autor. Vigo, 1984 

VARIOS: I Calóquio de Antropolo
xia de Galicia. Rú.st . . 259 páx. 
1300 pta. · Edic. do Castro , Colee. 
Cuadernos ~o Seminário de Sargade-

·los. Sada, 1984. 

b) Revistas 

A Nosa Terra: "Rosalia Viva". 
Rúst. 68 páx. 475 pta. Edit. promoc
cións Culturais Galegas. Vigo, 1984 

Dorna n. 7. Rúst. 41 páxinas. 350 
pta. Edit. Cátedra de Lingua e Litera
tura Galega. Universidade de Santia
go, 1984. · 

Encrucillada n. 38. Rúst. 100 pta .. 
;?50 pta. Edit. Sept. Vigo, 1984 . . 

Lingua e Administración n. 2. 
~úst. 12 páx., 75 pta. ,Edit. Asocia-
ción de funcionarios para a 
ción dingüstica en G~licia. Santiago, 
1984. 

Monográfico de Cultura n. 1. 17 
de Mafo 1984. Dia das Letras: ·Ar
mando Cotarelo Valledor. Rúst. 44 
páx. 200 pta. Edit. A.C. "O Facho". 
Coruña, 1984. 

Obradoiro n. 9. Rúst. 82 páx. 450 
'pta: · Edit. Coléxio 'Oficial de rquitec
tos. Santiago, 1984 
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BREA SEGADE, : Xosé Maria: 
Poesia e · Prosa Rústica 131 páx inas .,., 
(Edic. non venal) Editado polo Con
cello de Rianxo. 1a. edic. Rianxo, 
1984. 

TOBIO, Luis. A intervención de 
Gondomar nos problemas interna
cionais da pesca Rúst. 46 páx. 280 
pta. Ediciós do Castro. Publicacións 
da Area de Ciencias Mariñas do Se
minario de Estudos Galegos. Historia. 
1 a. edic. Sada, 1984 

RABUNAL CORGO, . Henrique 
Manuel Paixón e marte dun conde
nado. 69 páx. 

SANDE, Miguel. fiALfiMAfiDEfi
MAR. 10 páx. Rúst. 400 pta. Ediciós 
do Castro . Poesía. 1a. edic. Sada, 
1984. 
C~SAR ES. Carlos. Conversas con 

Anxel Foie. Rústica. 101 páx. 360 
pta. Editórial Galaxia. 1 a. edic. Vigo, 
1984 

OTERO PEDRAYO, Ramón O 
mesón dos ermos Rústica. 132 páx. 
530 pta. Editorial Galaxia. 1a. édic. 
Vigo, 1984. 

VIDAL ROMANI, J.R. Isidro 
Parga Panda/. Vida e obra. Rúst. 
81 páxinas. 375 pta. Edit: Public
cións da_ Fundación Otero Pedrayo. 
1 a. edic. Vigo, 1984. 
SAR/\LUCE BLOND. Xose Ramón 
O castelo de San Antón Rústica. 46 p 
páxinas. 500 pta. Edit. Mueso Ar
queolóxico e histórico provincial "O 
castel·o de San Antón". Col. Mono
grafias urxentes do Museo. No. 1. 1a. 
edic. A Coruña, 1.984 

RODRIGUEZ CASTELAO, Da
niel Alfonso. As cruces de pedra na 
Galiza. Tela 282 páx. 6.475 pta. Edi
torial Galaxia. Edic. facsímil. , . Vigo, 
1984. 

RODRIGUEZ CASTELAO, Da
niel Alfonso. Dibuxos de Negros. 
Rúst. 12 estampas. 2980 pta. Edito
rial Galxia. 2a. edic. Vigo, 1984 

VARIOS. Cantos dos nenas ga
legas. Rúst.. 252 páxiné!s. Editadn 
pola agrupación cultural "O Facho" · 
Edición comemorativa do 20 aniver-= 
sario. Patrocinio da Caixa de Aforros. 
1 a ; edic. A Coruña, 1984 · 
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Recuperación do Miño 

Campaña de ·ADEGA 
para Setemb~o 
Dos dias 9 ao 15 de Setembro, a Aso
ciación para a Defensa Ecolóxica de 
Galiza (ADEGA) organiza unhas 
"Xornadas pola Salvaceón do 1\/1.iño". 

Estas xornadas que terán lugar en 
todo o longo do percorri.do do rio ce
lebrándose diversos actos, uns divul
gativos~ outros festeiros e alguns de 
protesta . 

Hai que destacar entre os actos 
má is ·importantes dun descenso en pi-· 
rágua polo río. . 

En Ourense o ·dia 9 celebrarase 
.u nha festa ecoloxista. 

Tamén se fará unha marcha a pé 
desde o embalse da Frieira até A 
Guárdia . Esta marcha irá en plan de 
acampada;· celebrándose actos e fes-

tas potas distintas localidades que se 
va i pasando. 

Poranse tarryén unha gran panearta 
de protesta no lugar onde .queren fa
cer a presa do -Seta ; e na Guárdi.a;;' no 
último dia, farase unha gran .festa
ecoloxista. 

Diante da crecente destrución do 
rio Miño, tanto pota contaminación 
como polos encaros, areeiras e outros 
elementos que están a pambiar a sua 
estrutura e a das suas águas, feito. 
moitas veces denunciado sen que nin
guén lle poña so lución, ADEGA fau 
un chamámentó a todos os galegas 
para que participen nestes actos, po
déndose pór en contacto o-s interesa
dos con ADEGA escrebeñdo1ao apar
tado 920 de Vigo.· 

Coleta~os dunha folga 
Nengun fei t o, que nós recorde
mos, nen tan sequer a traída d.os 
restos de Castelao, ocupou tanto 
espácio na prensa como a folga do 
dia 12 de Xullo . 

Un dit~ popular afir~~ "aq.uel 
que se rasca e que algo lle proe" . . 
Venlle moi ben aplicado ao PSOE, 
que cos seus comunicados, cos 
seus ataques, coas suas valoracións 
mentideiras e sen nengunha léxi
ca, qu1xo contrarrestar o picazón 
que lle produciu e'sa xornada de 
folga. 

E'sta vez o picor pegoulle toqo 
ao PSOE, xa que non había unha 
UGT que puxera como condiCión: 
atacar tamén á Xunta. 

E ·o picor pegoulle todo ao 
PSOE, xa , que non - habia unha 

· UGT que puxera como condición 
atacar tamén á Xunta . 

E o picazón deulle non só pola 
. sua manifesta culpa no tema da re- ' 
. conversión, senóh tamén pola sua 

form;:i "f~scistoide" de querer 
contrarrestar e impedir: a. folga. 

Despois, o éxito da mesma en
rrabexou a inda !lláis· aos social'istas 
que seguindo as consignas 'de Ma
dritl debían de atácar tanto ás cen-

. traiS sir:idicai~ como ás _organi~a
cións que fixero!l · pÓ§íbel que ·a· 
folga sa íse adiante con éxito. Ra-

bexas de nenos mimados ,que se 
enfadan . cando non se !les deixa 
facer o que quer-en ou encontrar o 
mínimo prob·lema. · - · 

Tiñan todos unha mira, a im
posta por Madrid, que querian 
~umprir a toda costa. E uns e ou- · 
tros cumprian ·ª consigna a todo . 
trance, non en balde case todos os 
militantes pesoístas del {!liza te
ñen . un posto na administración, 
ben. sexa ·central ou periférica. 

lsto foi o que a mbitos lles 
obrigou a mante~ a· disciplina; o 
que os obriga d.ia a día, o que lles 
fa:i que mintan, que' queden en ri
dículo diante da opiniórJ pública: 
O que lles fai, mesmamente, que 
ataquen aos seus compañeiros. 

Xa a duas semanas vista pódese 
dicer quén foi o gran perdedor da 
folga xeral: o PSOE, ¡¡>oF máis que 
cos seus "coletazos" queira dar' a 

· i mpresióri ou co·nvence a alguén 
do fracaso da xornada. 

E sintomático que a patronal, 
os partidos de direita e a mesma 
Xunta fixesen mútis, ·como se a 
folga non· fose con eles, nen eles 
tivesen parte da culpa. O "PSOE 

: coa sua atitude· e a sua · po 1 ítka 
· fixo de catalizador e asi co11seguiu · 
· ser o,g·ra·n·perdedor. 

A.E. 

emi·sora: ' · · / 
-unha rádio local ~ ·para falar das 

sas·cousas e potenciar. a vida d~ noso' 
po\to nas suas diversas · 

- que dea cabida ás denúnciasí 
mensaxe·s o"u paridas; á boa músi~ e. 
a un chisco de irreveréncia_. 

-Dand_o a palapra á xente que teña 
- algo _que dicer e non poida facelo por 

outros meios._ Aberta · á colab.9ración 
e participacjói:i directa de canto 
tivo, asociación ou per,sonal~olto tra
te 9~. m.9v!:Jr: ~lgo nesta tribu. 
_ -unba ¿ráqio diver:tid-~, ameria,•..._es
pontán:ea-, participativa e con _moí~a 

·marcha . . Un ·sítio par.a · o debate e a 
tertúlia, re.flexo :da p-r~[ll~m¿tiaa e ia 
vida .cotián do pavo'. . 

~<;:omRrom~iidai cos sectores · mar
x inad~s· e c~aº defe~sa radical da-.. lf~

. gua e .cultura do nosó pavo. · 

...... 

~~ 
·~-unna rádio non comercial, autó- f>~r últim'o "sln~1a~ q'.úe' oousa ' ~a i 

noma e -só ,d.ependente dQs que a ·fa- - costar unhas 150.000 pta. q!ue pen
cemos posibel dia a dia, co traball~ e san recaudar coa venta de bp_nos, pe
a paSta que teñamos que ·poñer pa- - gatinas e coa organización dalgunha 
ra mantela. festa de apoio. 

1 r~ 

e -··ourizoCa.cho''- 19_34 
O dia. 24 celebrouse en Santiago a 
Cea de ' A NOSA TERRA na sua se
gunda edición; participando nela 'eer-. 
ca dun cento' de persoas, viqas desde 
todos os pontos .de Galiza e ainda de 
fóra do país. · 

No_, transcurso des~a cea. déronse a 
~ ~, " , ,.<. l , . • 

conecer e entregaronse os premios 
Vieira e Ourizocacho do .ano oitenta 
e catro, concedidos por este -semaná
rio prévia votación por parte dos, 
membros do consello de redacción. 

O Prémio · vieira foille concedído 
este ano ás .Asociacións culgu.ra'is ga
legas, polo f'seu lab,or de defensa da 
identidade galega e-estar sempre a im
pulsar o nacionalismo''. 

Recolléu o prémio en representa
ción destas agrupacións Eduardo Gu
tiérrez,_ coordenador de Fe.deracións 
de Asociacións cultur·a is, que agrupa 
a máis de cincuenta entidades de to-· 
do Gal iza e até da emiración .. 

: , O Prémio . Ourizocacho concedéu
·selle ao Parlamento Galega "polo xei
to de traer os restos de Castelao" . 

Déspois de anunciarse os prémios 
produciuse .un . pequeno altercado ao ¡¡¡ 

· levantarse Xosé Abra ira berrañdo que . x , . . _ . 
se ia, dicindo' que "non se poden fa- Eduardo Gutié~re'z (dire¡'ta) I recebe ¿ - Prémi~ vi'eira de~ª~ d~- ~lfo~~-Ó~R-i\i"~s ; ~ 
cer chistes con Castelao, que a Xunta · · · <. ·' · ' · 

e 0 Parlamento non teñen nada que sais, Francisco Rodríguez: "vost~de prémi8;·-ási e"todo, J>or i:náis '~ ue vá-
ver con el". non é ninguén para darnos lec<;:ións rias persoas intentaron expliearlle o . 

Despois ·de soltar unha chea de im- de moralidade e non se pode cansen- sentido, seguía erre que erre:· 1: . 

- propé~ios, afirmando q~e todos ali tir que insulte a naide". ' · Afina! todo quedou apaJ:!iguado 
.presentes "sodes produto de Espa- Ao parecer· o octoxenário señor en espera da pró~ima edición da xa 
ña'", fpi increpado. por un dos comen- Abra ira non entenderé! o se.ntido do tradicional cea. 
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a outra,~· movi 

Xóvenes delincuentes: 
~·se Qs eartos que. gaSta. -a policia 
· nolos deran a hós ·· · 

A única alternatrva para o tempo libre dos adolescen 
segundo a A.W. de Lavaoores 

O axuntamento 
deixaríamos .d-e 'roubar'' · a cultura nos bárrios 

; . . 
" Son dous rapaces, de catorce e dezase_is anos·. O maior parece 

escéptico, reservad sainda que semella ter os gostqs claros e non 
poueo sentido do humor.O.roáis novo ··reZuma simpatia, 
afecto e ganas de viver. Non obstante· son carne de comisaria, de 
reformatór'io e de portada de xornatSon temidos e odiados polos 
cidadáns ápesar da sua curta idade. Sobre eles e outros rapaces 
cai a culpa de inoitas causas más que pasan.1Q axuntamento 
e o goberno dedican cada ano dúcias 'de míllóns para acabár con 
eles. Son delincuentes xuvenis. 

Viven nu.n bárrio de. Vigo. Pensari · 
que estudar ;::non fai falta, nen serv~ 
para nada.> i•

1 

Cde 14, ao· cal chamare
mos "A.", pertence a u.nha família 
num~rosa e de escasos tneios eco~ó
micos, ten un irmán no cárcere, con
denérlo a catro anos despois do chi
vatazo doutro delincuente. A "A." 
detivérono por primeira vez aos on
ce anos, marchou da casa aos trece, 
a Guárdia Civil pillouno xa en duas 
ocasións e agora conta tranquila
mente como lle zoupal;>an con toa
llas malladas mentras o tiñan espido: 

- OdeT6, "B." desde agorá:-é. de. 
fam ília acomodada pero' cu_nha pési
ma relación entre os pais.1 O pai, de 
carácter moi autoritário, ·non é a pri
meir,a vez que pede á policía que lle 
peguen ao fillo. -En Ópir:iión de. vários 
coñecidos, B. sc>porta dificilmente
aos homes, -cousa que non lle sucede 
'coas mulleres, ás cais vería mais lden
tificadas coa· sua nai, vítima familiar 
até agora. 

A. estivo oito dias detido en Co
misaria antes de se·r levado ao i ribu- · 
nal Tu~elar de Menores onde o cei
baron. l:stas detencións, a inda que se 
den, non son legais pois un nienor 
non pode ser levado sequera a ·Comi-
5arfa tendo que serapresentado ime-· 
diatamente ante o T. Tutelar. Logo 
A. cántanos -~mo,_dur!_nte a _sua de
N. 252 / 30 DE XULLO / 1984 

iención, foron os 
pero_..na Comisaria 
estaba. · 

Os da .Policía M 
Nacional téñenlle fei 
ficha ainda que legalm 
se pode por tratarse de 

} 

o. ·~., 
en cámbio, di que os seu _. ·¡5;· si te-· 
ñen pero non ue dan. "Só me dan 
300 pesetas os domingos, e iso non 
chega para nada". Alguén dos presen
tes· intervén e di que B. quería uriha 
moto e 'comp-ráronlla. "Si, pero eu 
quería unha moto guai, non · unha 
motocicleta; para ter unha merda 
roubo unha, cómprolle os papeis os 
pape is e poñoa legá·l". 

B. afirrna que xa fuxiu cinco veces 
do reformatório. ;,T íñamos clase até 
as seis, e despois púñannos a traba
llar no cam·po até as nove; c_laro, asi 
colleitaban para darnos de ·comer des
pois". _ 

B~ ten moitas experiéncias do re· 
formatorio e do . Tribunal Tutelar .. 
"Castejón, o coordena or do tribu~ 
nal, é un filio de puta, eu ·coñézoo; 
sempre que vou por ali intentan vaci- . 
larme, dinme "no- me robes el cochE! 
que .IÓ tengo allí"". "Unha vez pillá
ronme cun . Peugeot 505, .conta B., e 
agora · cada ,,..vez que rouban un Peu-

.• ' 
geot véñenme a prerguntar a min": 

.A, Brigada Nocturna 
Falan moito da brigada nQ·cturna 

que ten a_ Policía Municipal. "Os do 
Visa' pola · noite· son máis chungos. 
Curran pola cara, párannos pola .rua 
e dánnos- aoas porras". "tJnha vez, 
conta A., déronme unh~ nialleira e· 
despois i'eváronme ·ao monte do Cas-. 
tro e deixaronme ali. Non me podia 
nen levantat". A. comenta que un 
dos ·municip.áis ten unha estrela ta
tuada · nunha man, a rosa dos ven-

. tos, "ese -é un cabrón';, di. 
"A Policía Nacional -antes pegaba 

péro agora non", comentan os dous. 

Filosofia da vida 
Alguén ccimenta que os xóvenes 

necesitan m'eios para levar outro ti-
. ·_ po de vida. A eles non lle parecería 

. al que houbese algun lugar de reu-
" ón, poder ·aprender un oficio e cUn 

p ofesor que se enrrq_llase. A. e B. 
ap rtan cu_nha sorrisa a sua solución · 
ao roblema: "o que gastan 11a poli
cia ue nolo den a nos e asi xa non 
roub 

o que viven segue estan-
in o de roubos; o dono dun 

·ar 'comentounos que a el xa lle rou-
baran 14 veces, a última abríronlle a 
porta facendo chocar un coche con-

. tra ela. · 
Os rapaces á,s veces dan respostas 

surprendentes. Un viciño tivo que es
coitar a contestación de "empórrome · 
porque quero, pior é o meu pai que 
se emborracha". 

A pslcose dos roubos abunda por 
toda a cidade. Hai pouéo un táxista , 
deixaba o coche e o cliente abando
nados, no meio dunha ruadas aforas; 
mais dunha hora despois chegaba coa 

: policía. para atoparse con gue o pre
sunto delincuente ~usante do seu te
mor agardaba ainda dentro do coche 
sen sair do seu asombro. · 

Non obstante A. e B. ainda seguen 
falando, CÓntannos· que .OS coches 
que 'mais lles gÓstan ·son os que cor- -
rren a máis de ,..200 por hora. Calquer . 
dia poden morrer 11un acc.idente ou . 
nunha persecución policial. Teñen ca
torce .. e dezaseis anos. 

M.V. 

O bárrio de Lavadores é, xunto co de Coia, un dos que cantan cun 
índice máis elevado de delincuéncia, non só de Vigo senón 
ainda de parte do Estado. O enorme paro xuvenil as condicións de 
vida case terceiromundistas son analizadas a continuación pola 
Asociación de Vici_ños do citado bárrio a cal ven considerar 
estas razóns como as principais causas da enorme delincuéncia na 
zona. Ao tempo que apresentan un programa de mellaras 
e de tempo libre, sinalando que "o único impedimento para 
que esta experiéncia se in ície é a falta de financiación por parte 
dos poderes públicos, pouco receptivos, agás excepcións, 
a e'ste tipo de iniciativas no tratamento da problemática xuvenil. 

- Moi dados pola contra á simplificación reaccionária do fenómeno, 
criando meios cada vez máis s0fisticados de represión,· 
sen querer entrar nas causas reai_s, e só tratando de intervir 
nos_efeitos." · · 

Este tipo de políti<11 revélase tanto · momento de reprimir a delincuéncia, 
diñeiro que é- posibel que saia do im· 
pasto municipal do 2;5 por cento, de 
reeargo sobre a 'declaración da ~é.nda. 

De vintecatro centros 

ásicc 
icinc 

Ne 
ónta 

- máis~ grave canto o axuntamento de~ 
dica por exemplo 120 millóns ao 
·apartado xenérlco de cultura, pero ·só · 
6 millóns e médio '.son destinados á 
cultura nos ~árrios, tendo en conta 

- ademais que para a utilización destes 
seis millóns non se .ten en considera
éión aos próprios bárrios, asociacións 
de viciños, etc., senón que se trata de 
darlle -saída a !!lrupos artísticos rela
cionados xa co . axuntamento; entre
:tanto, só no festival de ópera invertí
ronse 19 millóns. Outro contraste é 
que á Brigada :da Policía MuniCipal 
vá~selle · dar 100 millóns coa inten
ción de que estexa mellar dotada no 

escolares, só tres teñen campos nivei 
de deportes. o 

No informe . elaborado po.la Aso- r pug_n 
. ciac-ión de Viciños, enviado .ao Presi- r men1 
~ dente do Consello Superior de Pro- >: xeira 
tección .de Menores, Enrique Miret : tísti< 
Magdalena, expl ícase que en Lavado~ i: ~ivas 
res "compaxínase unha parte de mar- 1• infar 

. cad~ acento. rural e forestal, onde· se i· tima 
· atopan espalladas un número impor- e orier 
tante de indústrias, ' con outras de " ver. 
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s é o COflsumo de TV, 

A INASEQUIBEL PUBUCÍDÁDE_ 

. Segun,do un estudo realizado c.unha mostra de 113 delincue.ntes .entre 16 e 1 e. anós, 
que representan a povóacióri tOtal de delincuentes .xuvenis encadeados nas catro 
pr~íneias .galegas no mornerito da realización do estudo (Novembro-Decembro de 
1980). encontrouse que a maioria destes individuos .procedían dos bárrios per1féri
·cos das grandes cidades~ especialmente Coruña e Vigo (ver cadro 1), e o seu nivel só
cio-económ ico de orixe, evaluada por meio_da profisión do pai (ver cadro 2). 

As comunidad~s ·rurais apresentan, polo xeral, 1,m índice de delincuéncia menor 
que as áreas urbanas. Dos suxeitos investigados, o 83 por cento vivian nas cidades e 
somente o 16,82. procedian de pavos, senda estes en todos os casos pavos de máis 
de dous mil habitantes. lsto pode debersé a que as sociedades urbanas favorecen a 

1 despersoa l izacióQ~ o anonimatÓ·e ne!as os controles socia is directos (família, comu-

-----
•+ 

• .. 1 

A maioria 

c;le;>s delincuentes 

son.· de -clasa baixa 

6 millóns 
nidade) perden cada vez máis forza. · ·. _ 

· Os rapaces delincuentes adoitan a sofrer, por outra banda, unha disciplina pater-
ña baseada no castigo físrco (moitas veces extremado) e moi poco nó razonamento, 
.atópanse tamén pais "distantes" (maio~ vencello coas na is), pouco· comprensivos e 
pouco to letantes. 

~-.,..._oo á b igada da P.M. Dados recollidos dun informe de-.M . A. ·L. M. e C. M'. P. do departámento de Psicb-
loxia ·Xera.I da Universidade de Santiago . - · 

In 

le 

), 

so de que algunhas infraestruturas 
ásicas · ao esforzo persoal do próprio 
icindário. 

Neste bárrio de 40.000 habitantes 
óntase, por outra banda, con vinte
t ro centros escolares que atenden a 

oce mil al unos, non tendo, agás tres, 
s mínimas instalacións deportivas. 
ó existe un mercado, na· zona de Ca
ra!, cunhas condicións hixiénico-sa
itárias pésim.......:::.a.:..;s·~-----

Ainda que na actualidade existe, 
roxectada polas autoridades corres
ondentes, unha unidade básica de 
aúde e un polideportívo, até o de 
gora non hai nengun tipo de estrutu
a asistencial nen a relativa aos espá
ios sócio-culturais, nen por suposto 
engun programa ou actividade de 
emPo libre e ócio. 

Nenos e mozos, dado o con~exto 
escrito, carecen de bibliotecas, es
rutura deportiva, lugares de reunión 
comuniQlción, etc. E tamén notó

ia a falta duns servícios socia is m íni
os. Non é de estrañar, logo, que pu

. ulen as agrupacións en pandillas de 
apaces, cunhas dinámicas globalmen-
e represivas, senda moi elevadas as 
orcentaxes de mozos da zona con 
umerosos antecedentes penais, asi 
amo moi significativo o número de-
es con dependéncia das drogas duras, 
ésie á sua curta idade. 

A única alternativa para o tempo 
ibre dos adolescentes da nosa zona é 
con~umo de televisión a grandes 

oses e pouco má is, 

rograma de tempo libre 

o proxecto máis ambicioso da 
sociación de Viciños é a consecu-
ión para Lavadores dun Programa de 

po Libre, tendo xa apresent~do 
proxecto a vários organismo~ lo

is. "Estimamos que a prevención 
:ia, pr;imária .é a forma máis racional de 

achegarse ·a e$te fenómeno tan am
plo, ainda que 'resulta de~corazona-

tfa. or ver cómo certas institucións in-
. virten máis e máis fondos na poJítiea. 
represiva e moi pouco ou nada nestes 

s niveis. 
O programa de TemPo Libre prQ

so- 1 pugnado . po"r nós consistlria básica
isi- 1 mente en criar mediante unha ampla 
ro- > xeira de acti~idades o (obradoiros, ar~ 
ret : t ísticas, culgurais, artesanais, depor
to~ i: tivas, etc.) un néxo. coa provo_cación1 
ar- 1 infantil e xuvenil, sendo estes -en úl-
se ;. t ima instánda .-~uen delimitarian e 

orient.arian os p_r9gramas a desenvol-
1ver.. Compre unha infraestrutur.a está-

Unha 
~ A xurisdición do Tribunal Tutelar 

. de Menores esténdese ás chamadas 
"cond utas irregulares" ("fa Itas _á . mo
r~I", "sair con casados", "pasar' a noite 

O.s Tribunais de Menores pódense enea- ·na rua",· "non traballar nen esfüdar", 

1.ai -da 1 ·949, CAD RO 1 .- Distribución dos suxeitos por cidades, ~entro destas por bárrios 
e zonas céntricas. · 

drar entre as institucións xudiciais non "rebeldia contra a autoridade paterna", 
Bárrio Zona Céntrica Total 

ordinárias que na actualidade resultan "fuxida· do fOgar", etc.) a inda .que es-
obsoletas e anacrónicas; están, por ou- tas non sexan delitivas, desta maneira 

N % N % N . % 

tra banda, co"mpletamente desfasadas congradisa unha recomendación do 11 
das pr.oblemáticas que afectan aos ne- Congreso das Nacións Unidas en 1960, 
nos e mozos da décad.a presente. A lei. no senso de que o conceito de· delin
de Tribunais. Tutelares de Menores e 0 · cuéncia de menores debe limitarse no 
Regulamento que a desenvolve datan posibel ás infraccións das leis penais: 
do 1948, e desde aquela non se produ- · C?a·se logo a situación de que CO!"du-
cirtyl cámbios substanciais na lexisla- tas que non aparecen tipificada~ no có-
ción, seguindo vixente .e intacta a fi- digo penal poden ser non obstante mo
losofia que a inspira, somente se reto- ' i*> de sancióp no caso dos menores,_ 
can alguns aspectos: dministrativos e. deixando o terreno abonado a posíbeis" 
organizativos. arbitrariedades. · · 

· A Coruña 
Lugo 
Ourense 

Poritevedra 
Vigo ' -
Ferro! · 
- .- -
Santiago -
Total 

bel: profisionais (pedagogos, etc.), 
ási como uns pequenos locais (-sete 
ou oito) esparexidos polos . núcleos 
con vida própria, ' xunto ·c:on mat~

riis e meios imprescind íbeis para a 
realización de tal programa de anima
ción; xunto a este equipo de especia
listas profisionais, encóntranse xa un 
fato de persoas . (xubilados, mozos, 
artesáns, etc.) dispostos a colaborar 
neste proxecto. 

CAD RO 2. - 0ados sócio-económicos: Profisión do pai 

Técnicos e profisións libera is ..................... .. : ...... . 

Oficinistas e persoal calificado 

· Non, contestan 

N 

5 

o-
70 

-

45 

4 

4 
8 

19 
4 

4 

88 

. 100 

100 
57.14 
88,89 
95.00 

100 

80 

- "93,62 

% 

-4,4 

o 
61,0 

2E?_._8 

8.~ 

As relacións dos sux.eitos co pai son: 

- · 
-
3 
1 

1 
-
1 

- - -
6 

O único impedimento para que 
esta experiéncia empece é a falta de 
fin~nciación por parte dos Poderes 
públicos, máis interesados nunha po
lfticá de tipo represivo, como xa se 
dixo ao princípio .. . B~as ·· ········:·--····:: ..... : ............... .................. .... ..... . 

-Liberdade vixilada 

O informe de A. de VV. de Lava
dores que vimos citando sinala .ta
mén, e noutra orde de causas, .o tra
tamento que veñen dando os meios 
de comunicación ás noticias de del in- ~ 

cuentes, con evidente sensacionalis
mo e inéluíndo en diversas ocasións 
as :fotografías e o nome completo de 
menores detidos, cando tal prática 
está proibida; isto pode deberse en 
parte a que os meios policiais non 
son demasiado escrupulosos nas suas 
informacións . . 

Tamén se explica que un menor, 
cando é detido, pasa-a dependéncias 
policiais, tardando · ás veces vários 
dias en po.rse , en contacto con el o. 
Tribunal de M.~mores. -Segundo este 
informe, e de acordo con,_Miret Mag-

R~gul~res. ou ~a~;I' ............... ~ ..• . ..... ... . .......... . . . ..... 

As .relacións qo suxeito coa nai· son ~ 

Boas .. . : ..... .. ... : ..... ... ... ... ....... ...... ................. : .... . . . 

Regulares ou más ·· ·· ··· :····· ······ ·· ... : ..................... . 

CADRQ 4.- Grau dé escolarización dos suxeitos·· 

N % 

Menos de 6° de E XB ......................... .................. . . 22 10,4 

. Con 6° ou 7° de EXB 43 38.0 57.4 
o . 

Con 8 de E_XB ..................................... .......... . _. .. 28 24.7 

De FP ou BUP ... ..... .. ... ..... .. .... ...... ........... ..... . ~ . ... . . 13 11.5 

De COU . .... ... ........... .... ....... ............... .. ............ : .. . ' o o 
~o n con testan ....... ............ ............. .... ... ............ . 7 i 

6.1 

EN VIGO · 

- 45 

- 4 
' 

42.86 7 

11,11 9 
5 20 
- 4 

20 5 

6,38 94 

N 

36 
68-

82 

26 

Detidos . 
~_dalena, haberia que potenciar os aco

llimentos farri"iliares, a . liberdade vi-
ANO Atracos_ a bancos Roubos de coches (entre.16 e 

1982 
1983 

18 anos) 

31 783 144 
89 1387 188 

47.87 
4.26 
7.45 

9,57 
2127 

4,26 

5,32 

100 

% 

34,6 

~ 65,3 

75 ,9 

24,0 

Detidos 
(Total·) 

800 
1200" 

·Xiada, para que os rapaces .pudesen 
eStar nq s~u pr~prío _ambie'nte, cons
:truíndo centros divididos eh peque
nos fogares e impedindo ási ·. que o 
n:ienor permanecese reclu ído ·én es- Fon te:· Comisaria_ de Po licia de Vigo . 

.. tablecime_ntos cerrados sen convi-

véncia normal · · 
N. 252 / 30 DE XULLO / 1984 

.. I 
... 



PRAZA QO LIS.RO 
fn'o.: 2~ S3 77· . CORUÑA 

.. Po~ qué ~hai·,ad~~sé'f~ntes-, ~ulílih~'ª?raiarite~ facilici:ade ,pa·ra··co-tneter ::::__,, · ·Í!!1'I 
, ~-~-<:det1tos·?:-· Gue~tm1'e11:m1 'caoezapque ·pensan eses-rapa'Ces? . ' ·- IJ' ,;.(.~ 

-..__'. ~>,,-_, ·';,~"';_,_.> Por qué.e .. n "!go~ se~"ºª~ tantos·casos ~edel.i!'. ~~·én~ia.? Ten a .cidade . ·~·~·,·~· ~~~S~~~ 
_ t, ,-. ~-"::,;r,~ alg:o;de .esp·ec1akque de lugar .a estas s1tuac1ons? Como son. ~ "' _-;, .. ~ · 

Poden dar unha puñalada pbr 500 p.e": ·, a soc'iedade ·e. o mundo que rodea aos d.el·incúentes-? Emílfo Suárez · ~~~~I~~~~~~~~ 
setas-; ~ -o~ rap.a~es deli·ncuentes, en .: · . .coriüjo; soc·ió-1.ogo e ~meníbro dé.Caritas; fínonos unha .s.íntese 
contra _\l~ créí)Cia S9cLé!l..rnaiorit~ri_a, -~ desta -proi:Jlemáti.éa. · ,., . , . ' · . .; ,;;·; . ~ 
valoran moi pouco a vida rion teñen -- ~----.~:. 

expectativas e _isto fai que pe~da sen· 
tido para· eles, din:os E.m ílio Suár.~i.':-

. Cada dia ven ' cair a dácias-·de mort·o~ 
n~- t~levisión, ·velai a: gÚ~rra ¡·-rán-Íraq; · 
e notan de seguida a frialdade ·con 
que se dan e s~ receben estas not í-
ci as. · ·.Y 

Calquer rapaz ten ademais a sufi-
. ciente capacidade como para darse de 
conta de . que nesta sociedade h~i 
dous tipos d.e delincuéncia a dos pei- · 
xes gordos que estafan 1 mi llóns, que · 
evaden divisas, e· dos xóvenes delin
cue·ntes que dan ·"paus" de tres, de 
vii:ite ou tddo o máis de 200.000 pe- · 
setas cando "fan" un banco. E les non 
entenden que non se persiga . ~os 
"grandes" e qu.~ en cámbio os pequé·
nos rateiros cau.sen tanto transtornos, 
cando entre todos 'eles non chegan a , 
roubar a cantid~de que .estafa un só 
evasor d~ divisas·~oü mi banqueiró ser:i 
escrúpulos. : · -

Elemento determinante· do carác-· · 
te.r dos xóvenes delincuentes é tam.én urbana, correspondéote_: .a país e fi- _ 
a falta de conciencia ño to.cante ao ·llos. ·A éri·se f~mili a't-'i'.:ffi15€ patente da
tempo libre. Tempo que se desenvol- - do que os que e~igr-ar~n ·a Vigo füé-
ve a imens9 maioria d-as veces de ma- ronno por razóns ecoñómicas. Moitas 
ne ira consumista ; conrtándose toda destas persoas hipotecaron a sua vida 
capacidad e para imaxinar1 01.J· criar ou- ' a un piso, encontrándo·se· agpra ' con 
tro xeito de pasar o dia ~''E:s"te 'úttrmo que teñen que pa·ga-(30-ou 40 mi-l"pe-
aspecto fai que -se sintan a 'cot'id frus- se"tas ao mes; ·tenc;:lo o· pasto de traba-
trados e manipulado~, -o c al fornece Ud inseguro ~ cu~ eriorrrie paro ·xuve-
neles o anseio de experiéncias novas, nil. :. 
e baixo está forma aparece 'rñóitas ve- A cultura dos · mozos neste· am-
ces o fe nóme~ilo da droga óu da delin~ biente é a rua. Vigo caracterízase 
cuéncia. ademais .por ser URha.cidade dé paso, 

..., 1i 

Ler caTcfuer dia' as páxirias ae súce
sos do periódico local induce a pen
sar que Vigo c:ieoe ter unhas caracte
r ístic·as es·peCiais que fan medrar a de
lincuéncia . 

Segundo Em ílio Suár'ez, hai vários 
factores que favorecen este ambié'nte: 
Vigo é unha cidade de aluyión, cun 
grave fenómeno de ''desarrollismo" e 
un· notábél desastre · urbari ístico .' No 
tocante a este último aspecto; cabe 
dicer tamén que a est.ruturación urba
nística desintegrad ora_, sen pontos de 
reunión, dificulta a convivénc'i'a e as 
relacións huma_nas; as distánciqs e os 
enormes contrastes son indirectamen
te xera.dores de- conflitos. 

Sen calidade de vida, cunha enor
me imigración, famílias e mozos es
tán dacabalo de duas culturas, ru.ral e 

. non só turístico, senón tamén da dro-
ga . . Ante : a falta de .me.ios económi

. cos, ~ase o '·'trapicheo" para sobrevi
ver. O alto índice de drogaditos pro
voca xa que lego a.corrupción e a de
lincuéncia pa ~a · mercar. droga. 

" Toda a persoalidade ·está na 
moto'.' · '· · 

.. ){sod~dadé consumista te~ como 

_un d?s . seus pila.res básicÓs ~ publjci-

dad.e, fe'ita .sempre c.unha meritalida
de exterio'r, nordeamericana maior
mente. .O indivíduo viria definido 
máis polo produto que por el mesmo, 
dando lugar a únha doble persoaJida-· 
de, ·causante d~ frustración, agresivi
dade e iñs~guridade. - · 

Existe tamén únha · forté crise de 
valores{ aco'mpañada ' dunha ruptura 
ou falta de contacto coa história e 
coa tradiciÓn . A mocidade sabe o que 
non ten q~ÜÉdacer pero non o que ten 
que facer. ri· ·~ -

Doutra band~, o tipo de relacións 
que se dan socialmente son funcio 
nais, mais non comunitár_ias, quer di 
cér, coñécese a moita xente pola fun 
ción, traballo, etc. que un desenvolve 
cada dia, pero non hai un contacto 
real, VQluntário e completo.-Súmase a 
ist-0 a '.falta dunha poi ítica de .anima
ción c~munitár,ia dedicada á mocida
de, á cultura, etc., ~spectos aos que 
fan pouco caso as institucións, ape~ar 

de que si haxa diñeiro para invertir 
noutros asuntos como xa teñen de-
nunciado diversas asociacións de vici-
í)os. 

Sobre este ponto, Em ílio Suárez 
sinala o feito de que aos políticos lle 
interesa máis que- a .mocedade se 
oriente pola droga e a delincuéncia 
que palas manifestacións públicas. 

Reseñamos por último o resultado 
dun inquérito real izado entre xóve-
nes e na que se propuña que a crise 
solucionábase coa -guerra . As guerras 
viñan ~pór fin ao problema demográfi
co, ao paco, e axudaban no desenvol
vimento da ciéncia. Segundo as res· 
postas dos mozos, as conclusións pri
meira e segunda eran válidas. Mentali
dades deste tipo, inducidas sublimj
nalmsnte poJa propaganda, levan a 
pensar que unha vida vale moi pouco. 
A delincuéncia, neste ambiente , en
contra un bon caldo de cultivo. 

M.V. 

lnfluéncia 
das drogas 
O consumo de drogas é, seg untt crén
cia vulgar , unha das causas principais 
do aumento da delincuéncia. Para cla 
rexar nalgunha medida esta relación 
haber ia que ter en conta os seguintes 
pohtos, 

Primeiro, non é o consumo de d ro
gas propriamente o que ,impulsa a de
lincuéncia (como se se-tratase de dous 
aspectos comuns á xente "pervertida") 
senón o carácter ilegal de certo tipo de 
drogas (1) o cal xera un mercado subte-

, rráneo, un produto escaso e encarecido 
e polo !anto a necesidade de facerse 
con cantidades eno.rmes de diñeiro para 
poder consumir. , 

Outro factor a ter en conta, á mar
. xe do anterior, resulta do costume de 

etiquetar aos drogaditos tamén de de-
, lincuentes; estas dous conceitos foron 
par~llos na nientalidade ' vulgar desde 
moito antes de empezarse a detectar 
unha relación real. lsto é de grán im
portáncia se ternos en canta que a ad
xudicación , social dun papel· ·favorece 

.a asunción . do mesmo por parte do 
ind .ivíd.u~ . .. , ;.,,. __ :,·, ",., . .-,, 
- P.dr último hao·erfa que ter en con

.-ta unha éousa 'elemental pero ignorad 
· tantas veces: a droga como desintegra ~ 

ción ,59cial existe. porque previamente 
existe esa desintegración., ou dito dou-

. ·tra maneira, a droga non é caúsa dos 
problemas ou da~ crise social senón 'qu·e 
e simplésmente un sí~toma de que eses 
problemas existen. · · 

(1)' Referímoños sempre ~s drog~s ile~ 
.gais; ·outras :de · tipo legal, como o al
cool por exempl9, chegan a ser incluso 
un -factor de integración (de facer ami
" gas, étc.) 
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Angel ··· Bueno, pai dur:i patriota ccir_so pr(3SO · 
'· 

Córcega é o~.-grilón máis débil 
na dominación francesa.::;,_. 
De cando en ctfndo as axéncias de prensa falan dun pequeno país xencfarmes :(CRS) vixiando ... 
medit~rrijneo: a illa de Córcega. Os titulares case sempre· · Non obstante,· s axén.éias.normal.mente quedan somente 
son os mesmos: ''Noite azul do FLNC. en .. .'~ en aqui pór un nome coa imaxe·e poucas veces pergúntase o porqué desas imaxes, por 
de cidade corsa, occitana caado non a mesma capital, Par-is. · qué morren. ou por qué.- loitan os membros d~ F LNC, -
Hai que ter en conta que os comandos.do FLNC qu·e actúan fóra -~,_, _cais son.os prqblemas do povo corso. 
da ilia_ non·emigran com_o .activistas. Emigraron como cors0s. Para -respostar un pouco a to~o isto, boxe ternos a oportunidada-c 
e formanse e~ Aix de Prqvence, Marsella QU Paris, éidades de falar en Barcelona con Angel Bueno, un home· de 70 anos, 
que xuntas teñen catro veces _máis ·corsos que .a ter:rif de orixe~ ... ~-' -~~~ ve_llo ·l<)jtador _da UGT antes e durante.a guerra civil, 
Outras veces os titulares de prensa levan novas dos mortos, feridos: ---.e~il.ado- e I0-1!ador contra os A~~is, _instalado én Córc~ga e casado 
ou prisioneros do FLNC. r\lestes casos, as imaxes soen ser · cuoha muller ·corsa___, Joitador polas-liberdade.s cor~s e pai . 

~'.llT!IDACIOKAL~ 

Pólónia 
-

.Aniversá.rio. 
de 
liberación 

-. 

de primeira páxina: encapuchados levandQ o féretro aun militante_do_ FLN~! -feri~q_ nunha acción armada e· hoxe preso " 
e· anistia 

e logo disparando ao ar en honor do compañeiro caído, centos·de en·Aiacci:u á ·~sp~ra ·-c1~ x9,ício. -
o 22 de xuno do 1e44, 

ANT.-Vostede está vinculado coa 
loita nacional a>rsa e porén · non é 
corso de orixe. Qué feito lle levou a 
este compromiso?~ 

Angel Bueno.- Desde novo esti
ven a loitar. Fun militante da UGT 
cando traballaba nun banco. Tiña da
quela uns vinte anos. Atopábame en 
Barcelona en Barcelona cando os fei
tos de :· Outubro do 34 e, ainda que 
non són catalán, comprendin que ti
ña que estar ao lado dos que loitaban 
pala liberdade. Puden evitar a repre
sión. Tamén participei na derrota dos 
fascistas no Xullo do 36. 

Eu estiven na toma do edifício da 
Telefónica na praza de Catalunya. 

Lago de loitar en diversas frentes, 
marchei a Fráncia exilado, loitei coa 
resisténcia e lago fun viverra Córcega. 
A m iña compañeira é corsa polos ca
tros costados, aprendin con elaa a 
fíngua corsa e os nosos fillos creceron 

_ sempre nun ambiente corso e de li-
berdade. 

ANT.-Fálenos da situación actual 
en Córcega. 

AB.- A suposta liberdade que 
preside a República francesa é falsa. 
Difícilmente pode ser ceibe un Esta
do que segue a negar os direitos lin
güísticos, nacionais e socia is de parte 
dos seus cidadáns. 

Os corsos, desde o império napa· 
leónica, tiveron sempre unha grande 
participación no exército francés. 
Por qué? Logo da derrota de Paoli en 
Pontu-Vecchiu, no século XVIII, e da 
ocupación francesa, unha das sa ídas 
para non morrer de fame era o exér
cito, máis tendo en canta o mimetis
mo napoleónico. 
. ·Os corsos tiñan, de sempre, un ca· 
rácter belicoso pero ncrn ofensivo se
nón defensivo frente ás inv·asións -de 
romanos, bárbaros, xenoveses, arago
neses e, sobretodo, berberiscos que 
facian razzias á .procura de gado, mu~ 
l leres .e homes para a escravitude. P~r 
isa hai unha preparación militar inata _ 
nos corsos. Proba diso é a triste con- . 
tr_ibución de perta de 20.000 rriortos 
(a meirande parte oficiais e subofi
ciais) na 1ª guerra mundfal. 

Lago a ei:nigración ás colónias 
francesas en Africa e ultramar, de no
vo a 2ª guerra mundial -na ,que os 
próprios corsos libertámos a iÍla- e a . 
emigración para o col')tinente co de
senvolvimento industrial desenvolvi
me,nto que nonchegou a Córcega. 

P-br iso -Córcega sempre foi país de 
vellos e nenos. 10s mozos marchaban 

. fóra . . Su'poño que o caso galega será 
. S!:lmeJlante:· 

E cando nen o exército, hen a in
dústria; nen as .colónias daban para 
comer - sobretodo 11os anos '",trinta
~s .corsos emigrados e desenraizados 
participaron no gangsterismo, sobre-

.todo marsellés, ca que significa no 
futuro na manipulación da imaxe do 
povo corso e dos activistas armados, 
apresentados. como gángsters. 

Nos. anos sesenta veñen a Córcega 
os pieds-noirs e a Lexión, expulsados 
de Arxélia. Son franceses e ademais, 
fascistas. Os primeiros merca.ron te
rreas que xamais puderon ser c~ltiva
dos -non habia meios nen cartas pa
ra facelo-. Non obstante, coas sub
vencións "por retorno das colónias" 
do governo de Paris, comezaron a 
traballar a terra e a facerse os donas, 
xunto cos clans de corsos vendidos 
aos franceses. 

Nese momento, os corsos ·séntense 
novamente . enganados e o rescaldo 
nacionalista, que xamais desapareceu, 
toma nova forza. 

Cada vez hai máis franceses. Em
presas inteiras veñen e instálanse con 
técnicos e persoal cualificado men
tras que os corsos teñen qtJ~ emigrar 
ao continente pois non hai pratica
mente posibilidade de formación pro- · 
fisiona l. 

ANT.-:-Cál é o degrau de depen
déncia de Córcega a respeito de Frán
cia? ' 

AB.-Totai, praticamente. Hai 
pouca indústria· - algunha derivada da 
agricultura-, o turisrho, case todo' en 
mans de franceses. Tampouco ternos · 
os metanismqs de. soberanía econó
mica para encetar novos postos de 
traballo e. de riqueza· oolectiva. Nós 
somente pomos as mans, a terra e o 

' sol. · · · · . 

Os -governos franceses (sen distin-
·ción de ideoloxia) _din que perden 
cartas en . Córcega. Naturalmente, 
cando, por exemplo, a policía -que 
hai rnoita- cobra doble, ígua-1 'que se 
estíveran 'en Nova Cáledónia. Por nós, 
p_oden aforrar os cartas: Xa nos 
arranxaremos sós ... 

ANT . .:._Fálenos dos últihlos·feitos, . 
d uri ano a esta parte. 

AB.-A forza do F LNC, e dé fodo 
o naCionalismo -corso, é cada vez máis 
grande. As · "noites azuis" que nós · 
chamamos son a proba. E os france
ses sábeno. > Cinten-to de A'samblea 
Rexional fracasou, principalmente, 
polos franceses. Qué autonomía é 
esta que, por non ter, o "parlamen
to" non tiña r;ien papel con membre
te? 

O _seu compañeiro Cardi morreu. No 
enterro ·de Cardi participaron unhas 
trescentas persoas, vixiadas por máis 

· de 45b xendarmes CRS, armados até 
os dentes e con t~nquetas e helicóp
teros. 

' O cadavre de Cardi foi saudado 
polos disparos de honor de membrOs 
do FLN_O. Aqui non sei, pero as ima
Kes forÓn vistas -por TV en Catálun-
ya. . 
. Consecuéncia do accidente,-o meu 

filio perdeu dous dedos, está case ce
go e médio - xordo. Na cadea de 
Aiacciu non ten praticamente asistén
cia médica polo que o·seu sofrimento 
podédelo maxinar. ' 

_o exército polaco' que se tiña 
·formado nó território 
d~ URSS, entra ·na sua pátria 
comezando a liberación de 

· Polónia da ocupación názi; 
desde entón esta é a dáta-
da festa nacional polaca. 
Polónia, país con' máis de dez sé
cuios de história, veu mudar várias 

~ -veces a sua fronteira; a actual foi 
delimitada na conferénCia de Post
dam · no 1945, cuxos acordos fo~ 
ron subscritos por Stalin, Chur
chill, Truman e Atley, en · repre
sentación das catro .grandes potén
ciad U RSS, USA, Gran Bretaña e 
a Fráncia). 

O ·pacto de non agresión xer
m<;ino-soviético do " 27 de Agosto 

· do· 1.939, ·no que se estabeleceron 
cláusulas secretas foi a premisa do 
ataque alemán a Polónia o 1' de 
Setembro do J939, que provocou 
a ocupación · nazi durante cinco 
anos e médjo e que saldou co ba
lance de máis de seis millóns de 
p~lacos mortos e graves perdas na. 
eoonomia, senda a contribución 
polaca na vitória contra Hitler. 

Desde · aquela, os ·polacos trans2 
formaron o .seu · país, destru ído 
pala guerra, nun país industrial, 
realizando ~n enorme esforzo. 
N.os últimos dez a"nos Polónia so
freu unha fonda crise económica 
importada en grand~ . parte por 

Conscientes da forza de todos os 
corsos, encetaron a via da provoca
ción e do gangsterismo. Ag'<:~ra hai un ·-
ano desaparnceu ·Guidu Ors9ni, mem
bro do FLNC. Tod·a o mwndo pensa 
qué a preséncia do supercomisário 
Broussard non foi cas1:Jalidade para o 
início da guer~a suxa" Qrsoni foi asa
sinada· por matón·s a ·soldo. uri .deles, 

Agora estamos á e~pera do xulga- · 
meflto pasado o veran. 

Ocidente, .debido ás excesivas dé
bedas contraídas pon paises capi
talistas qu~ deron lugar a movili
zacións obreiras que provocaron a 
caída de Gierek, cuxó goberno co-

ANT.-:-Oué ?er:ias pede o fiscal? 

Leccia, foi chamado . "respetábel ca- ·· AB.-De certo, máis de·vinte anos . 
merciante". po_r Rocca:Sastre, un dos., · Por · asociación de malfeitores (o 
principais dirixenges cfanistas na illa. F LNC, fóra da léi s9n "bandidos"), 

O carpo de. Orsoni rion foi atopa- · · por atentado confr~ -a propriedad e 
do e por i~o é imposíbel facer -xulga- privada, tenéncia i.1 ícrita de explosivos 

metera ·erras na construción do so
cialismo .. Prodúcese. tamén un feí
to singular, que foi a criación do 
-sindicato "Solidaridade", cuxa 
instru.mentación pola lgrexa e a 
administración Reágan é un feito -

merito por asasinato .. De quén? . Q~ - ~ por desqrde pública, .supciñ'o ~ que · 
doüs acusados tiñan a liberd¡;¡de pro- polo ruídu da explosi·ón, senón... ' 

cbñecido. 

visória logo de cumprir pJisión pre- ANT . ..:..cómo ve o futuro? 
. ventiva, decretad-a polo xu íz. F?orén 
_estaban prqtexidos na cadea de . AB.- Moi mal, -mouro coma a noi-

te pecha. O goberno francés non ofeAiacciu por medo aó F LNC. E o 
F LNC foi por eles e.ali quecJaron... rece solucións poi íticas, a Lexión ca-

0 caso Orsoni é.a mostra-dos vín- da dia ~é máis impune coas suas pro-
vocacións, o pa.ro aumenta (ci11éo veculos entre a policía -ow parte dela-

cos asasinos a soldo e a guerra suxa, .. ~ ées mais de índipe que no continen-
como sucede co GAL e os refuxiados te); . os x6venes non teñen futuro e 

Córcega é o grilón débil na domina-
ción francesa sobre as nacións p1

erifé-
.ricas da república: · 

Finalmente, quixéravos pedir que · -agqra. M·uvimentu Corsu pola Auto-
. . . . - publiq_uedes a última lista de presos 

bascps. Tampouco podemos esq.uecer 
a ilegalización do F LNC, ~disolución 
da Cuasulta di i Cumitati Naziunali_sti 

determmaz1on1, legal- e os procesos : 1. b · ;.i . - "A R. ,, · 
· "U R'b · b " · , e<! oraua· ,por , 1scossa , .organt-contra a revista - _1 om u e va ¡¡_ • ., d l"d 'd d " · 

· s x j· t. · . . ._ · · ' zac1on e so 1 ari a e cos. presos na-. 
rtQ orna.!.S as. cionalistas corsos. A miña máis fra-

ANT.-Fálenos do seu fillo Rap- ternal a.perta aos galegas e galegas. ~ 
hael. 

AB . ....:...Q meu filio Raphael Bueno 
("corsizad.o" a Bueni) quedou ferido 
cando colocaba una carga explosiva. 

grácias. · 

' - . 

J Ql\QtJIN VENTURA 

,Hoxe, cuarenta anos despois de 
que o Comité Polaco de Libera
ción Nacional publicara o históri
co manifesto no que se anuncia
ban · profundas reform_as que alu
mearian un nóvo modelo de socie
oade, PolÓni·a está a viver un pro~ , 
9eso de recuperación na sua crise 
económiea e Pe>líti'ca. O ·proceso 
que se está seguir contra membros 

· do Comité de Autodefensa Social 
(KOR}, que foi a semente intelec-

. tual de "Solidaridade", acusados 
de- tentar derruqar o réxime pola
co; foi un duro golp~ contra a di
jidéncia polaca, pero o Parlamen
to polaco) optou pala anisti"a ·en 
aras da recuperación pacífica da 
crise en contraste coa· intransixén-

. cia amonada polos intelectuais do 
KOR. 

X.M. BLANCO 
~L,252 / 30 DE"XULLO / 1984° 



Luis Cilia ou a voz dél,lib'erdade 
XOSE M. BE 1 RAS

1 

,; ... e os barcos abandonadds 
vo ltarán a ·P;rtugal". 

Hai pouco, por m6r do aniversario decena! do -
25 de abril portugués, Vasco Gonzalves acL,Jdíu, 
convidado, a Madrid. Días máis tarde, Manolo 
Vázquez Montalbán denunciaba na prensa, con 
ironía solidaria e sarcasmo crítico, o silencio in-

- formativo que encapsulara esa visita do · home 
que en menos de dous anos plasmara a ·1ibertade 
arelaqa polo seu pobp en libertades· reais e sóli
das conquistas democráticas e populares que to
da a involución dos anos a seguir deica hoxe 
non lograra a índa re~mover dos seus ben chanta
dos alicerces. E puña en éontraste ese valeiro in
formativo establee.ido en torno dil, obviamente 
polo establecemento oficial, co desenfreno que 
arrodeara nos mass media convencionais a éxida 
madrepatrián de Alfansín. 

Pouco denantes, por ant'icipación, o Vasco 
acudira, convidado .tamén, a Compostela. Un ha 
moitedume solidaria e maiormente moza que 
inzaba o Auditorium do campus universitario 
recib írao cunha inter.minábel óvació,n namáis 
aparecer na escea o xurdio xeneral progresista 
de alén Miño. Eiquí, en Compostela, a memoria . 
histórica non se perdera: antes ben, transmitíra
se ás . novas xeneracións de galegas merecentes faban os vellos amigó·s de onte e de· hoxe, os mudado tánto riesta nasa 1 Terra pra que "revi
de ostentaren ese· xe.ntilicio. 6 Montalbán, resi- compañeiros e os af íos en sensibilidade, en con- vals" así puieteran ser tal causa!. 
dente ao cabo na España desinformada tamén ceición do arte, -en visión estética, actitude étJca Ouen non estaba_n ·eran os niass media que 
eneal deste recanto de aquén Miño, non apunta- e ideario. A em.pezar polo Miro Casabelléi que, ~tampouco· estiveran· co Vasco en Madrid, segur.a
ra este segundo contraste referencial. Tanto na compaña do Cilia,. enchera hai _. uns q·uirice · mente moi fadigados.de facérenlle séquito itine
ten: nós acol.limos e agarimamos ao Vasco co- · anos o claustro .de San Franc.isco cun exército rante nas xornadas precedentes e mecancías co
mo se merece, como un dos artífices cardinais de cidadáns antife'ixistas que se erguera como ino Prada e Aute, que seica están de moi bo ver 
da libertade, endexamáis efímera ao cabo, do unha tempestade· .fisterrán cando Luis cantaba . comercial e levaron varios millóns -de "pe
pobo irmán portugués. " "venho dizervoz que nao tenho mec:lo" ou Miro las"- :por cantar a lo Julito ·19Jesias mái.s ou me-

. Agora, tres meses despois da visita dun ope- . que ''o estadullo ~rr.eteiro non lle ten medo nos ·cunha pinga de aduvío progre. Mais nqn se . 
rario desa ,libertade, acaba de estar connosco un · aos fusís". Alí estaban agora entremestiJrados trouxo a un Leo Ferré -sí, Leo Ferré- que co
artesán da sua voz. Po is tal causa é o Luis. Cilia: cun público heteroxéneo en todo agás na unáni- bráoa · menos :Gél · iles, se cadra por medo a q'ue 
o que cantou "un Portugal novo cheio de líber- me vibración entusiasta na escoita da boa r:n~si- non fora "taquillero" abando: vel.aí que non so
dade". Desta vez a mocedade universitaria, au: ca cil!án. Alí estaban, e alguén poderá éoidar - mas os rebeldes e os negativistas quen valora- · 
sente da cid ad e nesta altura de· cada ano, nori que o recital tivo emporiso un certo ar de "revi- _·mas peiorativamente criterios de rendabi lidade 
ateigou o Auditorium, ben se comprende. S ( es- val" ~ icomo s~ as co.usas importantes tiveran empre~r,ial nas inrciativas cultura is do Estado. 

¡'señor, señor!. Joselito : lpor. c{ué non .te · 
convences de que este ·país xa non está pra com
promisos ·nin ·frentes de combate cultural?. Que 
iso non se vende nos medios informativos' ac
tuais, .que ·xa ternos democracia, libertades e de
reitos constituC'ionais. OtJe sodes uns carrozas 
políticos de-snorteadodes de mozos inxenuos, 
sectarios e vociferantes, interruptores de solem
nes· actos guardiacivilizados de silencioso home
'naxe ás pinzas de Castelao. 

E porén Luis Cilia é a voz da liberdade de;> 
pobo portugués, e do mozambiqueño, e do an
golán :_o seu pobo "de nación" , _por certo- afe
·rrollados_ polo salazarismo. Voz da libertade 

· dende o_ esilio en París -esiliado xa de estudan
te, como algúns meus amigos galegas tan vellos 
coma min ou máis novas. E voz da libertade 
conquerida D 25 de abril do setenta e catro, con 
ou sin cravos. Esa voz .rexonou o outro día no 
Auditorium, nalgúns c¡:¡sos con cancións dos 
tempos de loita clandestina, mais sabor de todo 
impregnando tódalas cantigas do repertorio, ve
draias ou noviñas ·do trinque, inda as máis dis
tantes en.apariencia desa temática consustancial 
ao ser humán dono de sí. Esa voz é vixente, ac
tual e necesaria . "E preciso, necesario e urxen
te: máis frores, máis frores": iquén pensara que 
iso foi escrito denantes do setenta e catro!. O 
Cilia é consciente diso tudo e, no Auditorium, 
ao ir cantar o fermosísimo poema de Borges 
Coelho preso en Peniche -unha das suas pezas 
musicais máis logradas e conmovedoras ao meu 
v~r- dixo esplícitamente que o facía porque se 
está a tentar pasar na Asambreia Nacional por
tuguesa unha lei de seguridade pública "que nos 
vai deixar a todos muito inseguros". Voz da li
berdade, o Cilia, así como José Afonso, o Ceca, 
hoxe maltreito e doente, é a voz do pobo. o 
substrato popular, democrático, brinca como 
un chafarís na música e as palabras do Ceca 
Afonso. No Luis Cilia esprésase a libertade -"a 
Hberdade consiste en saber o q u~ é preciso", 
canta Lüis oon texto dun poeta conte-mporán e 
contido procedente do acervo marxista. A ínti
ma conciencia da libertade en cada quen e máis 
o brado colectivo que a reclama e loita por con
querila ou mantela viva. A libertade como tra
sunto profundo sublimada, decantada ou cris
taizada na obra dos creadores literarios, dos ou
rives das palabras fideis ás suas raí ces na !entura 
do humus popular patrio e u~iversal, fideis, en 
suma, á condición humán en calquer cultura. 

ft... libertade cantada cunha calidade estética 
singular e esceicional, po°'r.que 0 Cilia é, a tudo 
isto, un espléndido músico en constante avance, 
un músico polo demáis esquisito e sensibil ísi
mo, capaz de obter como resultado a difícil sin
xeleza densa que caraiteriza ás obras ser.odias 
dalgúns compositores románticos que todps ben 
sabedes, como Brahms oü Liszt. Un músico que 
se axusta con aparente naturalidade· e predispo
siciór.i o mesmo a textos cuasemedievais ou re
nacentistas do qÚe a poemas de Eugénio de An
drade ou Armindo Rodrigues -coma o Ferré 
cantando a Verlaine, Rimbaud ou Aragon, e coa 
mesma lucidez selectiva na escolma semántica 
9e poemas. Coma Ferré: non é un azar que Fe
rré e Cilia sentonicen tan absolutamente, que 
sexan -tan fraternalmente amigos dende hai tán
to tempo, que un e outro compartan nos seus 
eidos respeitivos a sona d.e ·~manda bocas" ou 
desleigados, que susciten o receio ou a raiba inr . 
quisitor:ial dos benpensantes e os petimetres, e 
que á~bolos dou.ui$.ªn a e~cher o aforo de mi-. 
lleiros de persoas do Coliseu lisboeta· sós na es-
cea, siri out~a paraferri

1

ai"la 'que un piano ou un-

~.ª '~viola" ~anq~e o~ .~s~«~e~!~ ,1 1~s_·~~r:n~resa- : 
nos c:t.~, ¡c.ul~ur~ . ra~ .n.osa.~ Jatitu_pes non se teñan : 

. eñte·ra~o,.diS,O --a~(nd~ ~.u ' d~~H) en p0Jdar, 11.a $Ua 
miseria imaxinativa, qÚe os ' úreyivals;; rnoviflían !.. 

a, _miiJej_rós~ c(e: moz?·~. ~~_' ~ciq)esc~ntes ?.ctu·ar~ no 
con~qidamente lasti_moso . apéndice .. p~ninsuar 
pórtugués. .. ... ··.· -.. . . · ":-.. .. . 
.· · Benqu'erid,o Luis-:· benvido o'utravolta á .Ga~li- . 
za, á t~a '"casa, ,e que nu~ca máls teña ~entido al ~ 
g(m .. d Ía 'eantarrños contigo_ que '.'.'as moscas '.mu
dan, ~.6 ~- rn~rda · no_~- ~;r¡ ía'.~: Efri·~do-. &;ritigo~por 
todolorvinte.dnco -d~.:~~·~ i( quf} no._ ~-undo~"fo- " 
ron e han ser .a índp; .P<?.rr todala

0

S primaveras da 
libectade_ hµmán. · .. , .. 
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A . Repúblieá Dominicana 
sob ·a · .ditadurá dO FMI 

Ao parecer o goverrio dominipano, ainda que int~ntou resisti~ 
un tempo, non tivo.outro remédio que cederás presións 
dos banqueiros internacionais e aceitar, arregañando os dentes, as 
rece itas que lle propuña o Fondo Monetário .1 nternacional. 
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fas 'da ortodóxia económica libe- chegar a un arranxo _co F.M.I. Co-
ral, cando se tratan de impar in- _mo dixo un persoeiro da presidén-
dlscriminadamente en países po- cía oon grande sinceridade: "Té-

. bres e subdesenvolvidos poden ter molo que facer. Non ternos outra 
resultados moi . traxicos, como xa alternativa que chegar a un acordo 
se demostró u hai poucos meses. na có~ F .M. l." -E certo; só haberia que 

· mesma República. Dominicana. No engadir' "A forza atarean". 
derradeiro me~ de Abril, o gover- En previsión de ·dificuldades na 
no do presidente Salvador Jqrge rua, que poderian levar a unha re-
Blanco ten.tou pór en prática reco- petición da traxédia do mes de 
.me.ndacións semellantes do FMI e abril, o governo de Salvador Jorge 
subiu os précios dos alimentos de - · · -Blanco (que non hai que esquecer 
prfmeira necesidade como o pan-e que forma parte da Internacional 
a fariña, as medicinas e outros ar- Socialista, ó mesmo que o espa-
tigos de ·importación. Os resulta.- ñol, francés e_ portugués) trata de-
dos foron unha revolta popular de sesperadamente de convencer aos 
xente ·traballadora que se batou á sectores in.fluíntes da nación: em-
rua para protestar das subidas, e~ presá~ios, ' cregos, · dirixentes sin-
conseguinte represión que causou dicais e ainda xornalistas, para que 
máis de sesenta mortos e c~ntos lle empresten o seu apoio ás _altas 
de feridos. Agora poderíase repe- de préciós. Pero'o governo do Par-
tir a mesma causa nesa nación de tido RevoluCionário Dgminicano 
s~is millón.s de hab.itantes á maio- (P.R.D.) non .confia somente nesa 
ria dos cais elle moi difícil sGbrevi- e_stratéxia. 
ver. Segundo informou - a. prensa, 

· Pel-ícula sobre 
·a alfabetización 
de N icarágua 
O criador cinematográfico italiano -
G illo Pontecorvo dirix-irá un filme so-
bre a campaña nacional de alfabetiza- -

De pór en prática a decisión re- nos derradeiros dias de Xuño, o ción de Nicarágua. Pontecorvo . e 0 . 

centemente adoptada polo gover- · governo domincano ten arrestado guionista Franco Reggiane, quen visi-
. no domfnicano; o précio' da gaso_li-· e interrogado máis de trescentos taron . Nicaragua cumprindo unha in-Dese xeito, os governantes. desa 

Antilla tiveron que tragar a pílu
la amarga e xa anunciaron que de
cidiron subir o précio da gasolina, 
entre outras causas, de ma~efra 
substancial. Esa era uñha das éon- · 
dicións que esixia - o F .M.1. para 
proseguir as negociacións co go
verno dominicano de cara á opter 
a segunda parte dun empréstimo 
de catrocentos sesenta míllÓns -de 
dólares, ~utras axudas do Banco 
Mundial e ademais a renegócia
ción da d ívida estranxeira da Re
pública Dominicana que xa anda· 
perta dos dous mil quiñentos mi
llóns de dólares. 

semellantes ás que teñen que atu- . 
rar outras nacións latinoamerica
nas 'que se atopan sob as gadouRf!s. 
dos banqueiros internacionais 
atra'\fés do enorme individamel;'lto 

na, que hoxeendia está moi baixo -_ me·mbros de orgánizacións políti- vitación oficial, dixeron en conferén-
i . gr<!_cias .a que é subsidiada, -dol::i-ra- cas_ e sindicais de esquerda. 'Ainda - cia de prensa que percorreran várias 

. ríase·. até, _u_. ,r:1h¡:¡:scsetenta ; peseJc;ts, o 1·,,._, que s~_ di que a maioria o conxun" - - re'5<ións do país para . s·e entrevistar 
litm._ f\inda asi, parece bajxo pero,~: ~,.,.:,- -to?d _e~a:~)rl)efHd,~.s_,~<?mo urha c;:an;')-· eo·ffalfabetizados e alfabetizadores. 

externo. No caso dominicano, pe_- .. 
quena nación insular de moi febles 

h51i _ ql:JEL ter .. eñ .. Gonta qu,e o nivel~:, paña ~am,edrentadora e pr;everitjva, , ;~-- ( rO:·frlme-·que se-atopa airiida-nunha 
de vida nese pai'$-taméri o .é,- s.e s.e " , _ .desencade-gda polo gover_no ·para - - etapa tde preparación, estará baseado 
teñen en consideración o~ salários que nori se -valva-producir a mes: . re.eursos econ.ómicos, a sua resis

téncia ás presións internacioha is 
- ·· · na. vida · dun mozo (ou dunha· moza, 

que se pag_an -ao~ traballadores. E ma situación de mes de Abril. · 
- ,,,l.}, · - - · · non está ainda determinadó) '"que se 

non se pode esquécer que. a $Uba _ En . resumo: _a ditadura econó- · 

As i~posicións que sofren a 
República Dominicana, -ao nivel 
da sua pequena escada, son moi 

· veuse . ·abaixo diante da intransi
xéncia da que soe facer gala o. 
F.M.I. Esta Institución, con ríxi
dos critérios do liberalismo capi
talista, sostén que os -subsídios 
que viña concedendo o governo 
dominicano manteñen . o ·,précio 
da gasolina artificialmente- haixo. 
E que se se quer sanear a econo
mía dominicana o governo ten que 
pór uns précios realistas. 

- integra á campaña e enfrenta as du-
da gasol_ina repercutirá de maneira mica e financeira do F.M.I. leva a · · - ras condicipns das zonas montañosas 
imedia_ta _noutros ruaras do consu- alg_uns governos, mal que !le pese, e intrincadas de Nicarágua para levar 
mo, _ap encarec_erse a enerxia e os· a. face.r..o papel de cancerbeiros-de · · a luz do ensino aos labregbs. 
tran$portes. . . capital, is~o. internacional ; Ouer di-. . º- Pontecorvo," criador de "A Batalla 

E por esa r·azón que o governo cer, .os .,banqueiros internacionais · · · de · Arxel" quer unha película que se-
do presidente ·Blanco deixou pen-_ exercen ~ a ditadura, os governos 
d d · · d ' Xa críbel par(i o público eurpeu e 

ente _ e anunciarse a ata . e a s_ubmetidos tan o papel de verdu- d 
·t· t ·d b t t d no_r-_ eamericano, co gallo d_ e que este 

cuan 1a exac a a su a, ra an o gos dos _seus próprios pavos e es-- -'<: 

d 
_ . coñeza a estraordinária experiéncia 

e ganar tempo · para convencer tes son os que poñen as vítimas. · · nicaragüense. 
aos dominicanos da necesidade 
inelud 1béf que ~en a su~ nación de XESUS_CAMBRE MARI ÑÓ Pero é·ben sabido que'.as recei-

XE SU S V EGA 

· Se aceitamos que Paris é unha das capitais 
eurpeas onde se conocen as modas do conti
nente, chegaremos á con~Clusión de que ,Fe_li
pe González sabia o que facia cando falaba 
dunha eventual modificación do seu gover
no.· Este verán lévanse as crises de governo. 
Mitterrand ,nen siquer tivo compasión con 

,!Georges Marchais : mentras este tomaba o 
sol, confiado, en Rumania, aquel decidía mu
dar un governo que xa cheiraba a queimado. , 

Felipe Grnzález non ten os me·smos pro 
blemas que Mitterrand. Non quixo facer a 
xogada a tres bandas de meter no ~averno ao 
PCE;. Non protagonizou máis tentacións na
cioqalizadoras que· a incorporación das ru í- ' 
na.s de Rumasa aps presupostos x~rais do Es
tado. Non tivo o valor democrático de supri- ·. 
mir os tribunais especiais criados pola lexisla-. . ( 

Gión antiterrorista. 
Pési'e a que entre a socialdemocrácia euro

pea tamén funciona o ·coñecido princípio de 
que "Spain i.s different", Felipe González 
pode atapar na experiéncia francesa a con
fi rm'ación das suas teimas : os términos ~ 'es
·querda" e "direita" xa non definen univoca
mente ·as atitudes políticas diante dos siste
mas socia-is vixentes na Europa ocidental. Pa
saron os tempos nos .que os partidos social",, 
demócratas podían oferecer un programa de 
reformas económicas para repartir algunhas · 
das abondo·sas plusvalías .xeradas na expan: 
xiá'n capitalista ~os ano~ sesenta. 

Nova moda 

en PariS 
H oxe a socialdemocrácia xestiona a cr:ise 

cos. mesmos critérios b.ásicos que 0s chama
dos partidos liberal-conservadores ~ :os mati1-

.ces diferenciadores, . cando existen, atópanse 
nos ritmos de aplicación das médidas. Agora 
non ' hai dive'rxéncias sobre a necesár'ia 'fedu
ción do .déficit público para destinar recursos 
á financiación do~ negócios privados. Miguel 
Boyer anúncia . unha rebaixa nas prestacións 
sociais ªC?S pensionistas e non permite n·ovos 
gastos 'na cobertura do desemprego sob 9 ar
gumento de buscar unha maior efi.cácia na 
loita contra a crise. 1Fraga. protesta porque 

· precisa carnaza eleitoral e non porque defen
oa un trasvase dos gastos militares cara osco
lectivos afectados pola austeridad.e guberna
mental. 

. . 
.... 

laurent Fabius · 

P.L . 

Pero non abonda con valeirar o contido 
belixerante qu~ presupuña o término ''es
querda". Hai que mudar as formas. Facer co
rno a UGT de Lugo: pedir a dimisión -dogo-

. vernador civil d_o ~róprio partido por non ter . 
. _· i-ep'rimido ~ coritu n1:leritemente- aos--;piq uetes 

do 12 de X_µfló. ' 
Hai que. impu~sar .un novo tipo_ de -poi 'ti

cos. Como Laurent Fabius: ~oven, pragmá
tico, enérxico na reconversión da siderúrxia 
francesa, partidário de "modernizar e unir 
ao país" ... A imaxe do executivo por riba do 
ben e do mal frente" á figura· do t:nilitant~ ins
talado no mundo das referéncias ideolóxicas 
tradicionais. 

A experiéncia francesa ten outras leituras 
máis preocupantes para o PSOE. Mitterrand 
arrastou na sua caída a un PCF que, a pesar 
da sua declarada .ortodóxia, quixo estar -na 
misa guber'namental oficiada pola .s.ocialde
mocrácia e tocar a campana da movilización 
social e que sofre agora unha das m¡;¡iores cri
ses de identidade da sua hÍstória. Ao sul dos 
Piren'éus, a política do governo González fa
cilitou e;> desenvólvimento de movimeritos de 
oposición que. van conformando ·unha es
querda social que se ~ode converter nun mo
tivo de insqlilio para os dirixentes "socialis
tas". 

Coa crise vivida en Paris, e coa que se avi
ciña en Madrid, comezou a canta atrás das 
reválidas eleitorais vindeiras. O curso políti- · 
co rematou. Se ·as cousas seguen asi, resulta
ralles moi difícil aprobar esas reválidas. 
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1S /A _NOSA TERRA 

·· De agrsssons . gráficas· e outras 
· $ingularida~es 
Ainda cóm o ániruo encolhido, o co
ra<;:o,m numha pre$sa ;. o espírito para
lisado, cerro o jornal do dia. Ouanto 
témpo pa-ssou desde que notei . umha 
igual patología, desde que-horroriza- . 
do contemplei nas páginas dos perió
dicos umha imagem que, tal agóra, 
produzil! em mim síntomas de agó- ' 
bio, si'n~frome de terror?? 

Seguro que o descarriado· leitor 
.pénsa a estas ahuras que o motivo da · 
minha turba<;:om nom é outro que as 
constantes fotos ·de torturados, dé fu- · 
silados, das ametralhadoras q'ue bra
mam no deserto; ou bem que se trata 
das instantáneas· dos restos. dumha 
discoteca incendiada, ou dos desper
d ícios calcinados de reporte iros que~ 

. dia a dia, som devorados em panta
gruélico convívio por .antropófagos 

sumatreses. Entóm eu, afirmando-me 
no meu medo, teréi de lhes 'dizer"que 
nom, que nada disso me moyeu a 
mais mínima · fib~a, senóm que todo 
come<;:ou eom a c.elebra<;:om do de-
sembarque aliado. -

Com efeito, tras as honras, desfi
les, enterros, cabodanbs (induido o 
pontl!al descenso a praia) veu a ima
gem anecdótica, mas terrívelme'nte 
enloquente: · a· visita . de rigor aos 
"bunker" aor_mandos. E ali, a·1¡ esta
vam. Ronald e ~Nancy dentro dum. 
Sos-. Como a d!apravada humanidade 
tem chegado a tarn altas cotas de in.-· 
sánia? Nom é que se visse as claras . 
(já bem se cuidaría Mitterrand, em jo-

nqtrr; .. 
· go como estava o prest1g10 dq atlan-
. tismo), mas qualquer con~emplacjor 

avisado poderia decatar-se de que 
essas malévolas conciéncias, ampara
das no :refúgio combativo, se entrega
vam com autentico entusiasmo disi
mulado a práticas nojentas, lujúrio
sas, repugnantes. Doadb era perceber 
como Reagan, impetuoso, com o 
olhar aparentemente perdido na- Ion
jura, subindo-lhe a sua dona as saias, 
manipulava assaz groseiro; labor· este 
éí°o que, cheiá de fervente go<;:o _se
xual, se aplicava tamén a prj meira da• 
ma. Se o fornicio nom se consumou, 
foi devido; .segundo transmitirom 
pontualmente as agéncias; a que um 
i~fante trances, enviado polo seu Pre
sidente, cortou polo sam 9 baioneta 
calada. Taquicárdico pola contempla
<;:om de tam denigrante ·espectácúl'6, 
ahedéf;dé"mim o diario: . 

Despo-is vinnerom tres eram tres 

S. 1 11 · 1e os .. __ 
FARO DEVIGO 24 de Julio 

O PS. de G-PSOE · 
. suliña a obriga 
moral de participar 
no "Día de Galicia" 

O Partido Socialista P.S . . de G .-
, P.S.O.E. de Vigo, coánimodeparti
cipar· no ensalzamento de -Galicia, 
significado no día 25 de xulio, quere " 
por en conocimiento dos seús. afi
liados e simpatizantes, a traveso dun 
escrito remitido a nosa -dirección, a 
obriga de participar én tódo-ios 
actos culturais e de exaltación pá-
tria. ·· · 

A nota continúa suliñanpo que 
.. de.scuhrimentos prehistóricos eco
nocimeQtes históricos convidan a 
profundas e continuas reflex.ións 

homes feítos e direitos pisando as sa
cras ruas de Compostela em amor e 

· comp~nhia. A simples vista, nada hai 
que objectar. Albor e Sabell parecem 
non ser outra cousa que o báculo do 
seu filho predilecto. Mas, nom perce
be o espectador de tam terna cena 
úmlita elevada dose de complicidade 

·espiritual? Poaerá-se-me arguir que 
resu ltaria lógico esse sorriso de satis
facc;:om que se deixa vislumbrar nos 
seus rostas, e, em qualquer caso, ex
plicável em que, acabam de acordar 
traer, nesta epoca de plenos valores 

- demo_cráticos e amplas liberdades 
reais, ós restos de Castelao. E eu , 
sem me deixar cegar polas minhas na
tur~is inclina<;ons a lhe dar a toda 
imagem suspeitosa umha interpreta
<;:om alegórico-sexual, ainda a_ssi afir
marei que estám errados. Pois resulta
me. evidente · que os fotografiados 
(bem é verdade que Alfonsim parece 
desentender-~e olhando para o ceu, 
enquanto os outros dous. nos miran 
desafiantes e retadores) mostram-nos 
o que é a decrepitude poi ítica. Sepul
cros branqueados. Ah!, mas eu desen
mascareinos.'Os seus s~mblantes ledos 
nom poderom ocultar-me a verdade. 
Razonade, pode a trabalhar os vossos 
cerebres, nom considerades acasó to
talmente anacrónico que tres per-so
·nages de idade provecta e quase, di ria 
eu, rozando ó climatério, passeem co
mo quern ·nom quer~ a cóusa colhi-

que o resultado nos levará ao com
promis0 de éticos comportamentos · 
no mundo en que vivimos, con prio-

, ridade neste '· terrón que se chama 
Gaficia. ' · 

'"A celebración do "Día de Ga
licia", está a~alada por evidentes· 
acontecimentos historicÓs pe.rante 
séculos e milenios na·base primitiva 
desta esquina do mundo. Avances 

~· rexistrados coa denomin~ción por 
.. edadés ". T estemuñas grabadas de 
imborrables petroglifos .. Entrañ.a- · 
bles moradas dos J1osos devan
ceiros. Roitas terrestres e marí--. 
timas, navegacións fluviais ·e artes 
para a subsistenéia e gozo. Rexistros 
organizad0s polas derradeiras xene
r~ci\)ns . que se denqminaron · "lr
mandiños · ·. ··Precursores'' , "Ir
mandades d<l Pala'', "Nos'' e outro~ 
máis, evocan o estudio io examén. 
De ahí ben poden sair conclusjóns 
que produzan degoros ericamiñados 
a conquerir .o ben común, elimi
nando diverxencias e quedandó tan . 

dos ~e ganchilho??? A mim, particu
larmente, pareceu-me um fenómeno 
lamentável, indicativo de como -0s 
tradicionais valores (de decéncia e 
educa<;:om) amorosamente ·reserva
dos durante séculos polos nossos de
vanceiros se vam degradando a mar
chas agigantadas. Alá eles!! 

Pecata minuta venhem resultar 
ambas as duas instantáneas em com
parac;:om. com a que hoje aparece em 
portada. Um membro das unidades 
rurais (nom sei que reminiscénc ias 
me trai isso a policía montado do Ca
nadá, cabalgando por Euskadi com 
escopeta de postas) sinala a inscrip
<;:om -auténtico graff itti concep
tual- que na parede fixo o seu com
panheiro fe rido, com o seu próprio · 
sangue: Vi. G.C. LOVE (V iva Guarda 
Civil Amor). Pom-se-me a carne de 
galinha, sinto como os p~los se me te
sam. Ouanto raciocínio!! António 
Aguado entrará, sem lugar dúvidas, 
na nómina dos mais egrégios poetas 
que compunherom a sua opera em 
Euskadi. Como alguém com um mí
nimo de pálpito poético pbcterá es
quecer essa greguería composta em 
sangue e bágoas?? Sinceramente emo
cionado polo gesto, s~m lhe dar 
maior importánc!a aos rapaces masa
crados em Hernani, preguei o jornal e 
exclamei com olhos turbados: Vi. G. 
c. LOVE. 

C. MAQUIEIRA 

soio matices para ser armonizado 
pÓlas concencias máis sensatas ... 

..Ante o natural io ·humán, ternos 
que ser cada dia máis cautos . Na
turei. e persoas son os versos in
findos do gran poema a construir o 
paradiso oeste chári verdecente, 'ten 
de ·ser obra de todos é para todos in
divisiblemente. 

··Povo antergo 'de Galicia berce 
de esgrevios persoaxes, 'simplifi
quemos para exem'plo en duas per-; . 
soalidades recentes como símbolo 
d~ veneración e seguimento. Sean 
Castelao e · Rosalia, dous luceiros 
decote alcendid.os no ··ceo de 
Breogan ··, que iluminen as mentes 
de todos, para acadaro valiÓso e fer
mos.o de tódalas- cousas. F agamos 
co n0so comportainento que esta 
Patria de Pablo Igíesias, ilustre ·ga -
lego , fundador donoso partido_, sea 
morada, feHz para _tódá-las .xentes 
que o habitan. Entón poderemos 
decir nó .. Día de Galicia'; e decote, 
q1::1e ·ésté é un gran país"'. 
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CICNS PÚHLICAS É 
AMOSTRARÁ XENTE 
G.U E OS ~MPRES.ilRIOS 

SOMOS HUMANOS ... 

A idea surxiu nunha reunión fami
liar dos promotores da editorial 
que praticamente in ícia a sua acti
vidade coa edivión -un comezo 
por todo o alto-, destes comics 
de Mafalda vertidos ao galega. An
teriormente, e en colaboración 
coa Deputación de Lugo, ·editaran 
unha série de contiños ao précio 
subvencionado de 40. pesetas, 
"unha vez que vimos que era unha 
boa idea conseguimos pornos en 
contacto co representante de Qui
no . para Europa, ~ da negociación 
sobre os direitos de autor, xa saiu 
o acordo de concedernos a edi
ción e distribución da edición ga
lega para todo o mundo, coa única 
condición de que constase clara
mente cál era o idioma no que es
taba feita", dinos Luís Valle, res
ponsábel da empresa editora . 

Están na rua ~os dous prim~iros números 

Fidelidade ao orixinal 

A fidelidade á edició-n orixinal 
era .unha teima constante; "había 
un precedente catalán .no que o 
caderno edita do era monográfico 
dalgun dos personaxes e nun for
mato de libro grande, o que enea- · 
recia o texto. Nós adoptamos a 
orixinal mesmo pola manexabili
dade que dispón. Despois procura
mos, e fixemos várias probas, un 
rotulista que conseguise un maior 
parecido ao orixinal. Mesmo qui
xemos que fose galega e de Lugo 
(de onde é a editora), pero sabía
mos que dese parecido, ainda que 
pareza que non ten importáncia, 
depend ia unha parte do éxito. 
Afina! tivemos que acudir, por 
meio de Edicións Lumen, ao mes
mo rotulista da ,,edición española". 

Tirada de proba 
e précio axustado 

Até agora están nas librarias os 
número O e 1 dos dez de que c 
consta "Mafalda", ·.e foron 3.000 
os exemplares edigados, "pensa
mos nunha tir<¡1da de 5.000 para 
abaratar o précio pero non fqi po- , 
síbel, pola incertidume da sa ída. 
Asi véndese a 290 pesetas, men- · . 

· ~ras ·a edición española custa 
270." 

A pergunta de se ·se ian 'dirixir 
.. a _outros mercado~, Luís Valle di-

. ' 

Mafalda· xa. fala. galego 
Desde hai unhas semanas Mafalda, Manoliño, Felipe, Susana 

· e compañia xa,falan galega. Os animadores desta i·niciativa 
son Edicións Souto de Lugo e Ramón Reimúndez 
e Xosé Ramón Diaz foron os encarregados -da tradución, qu~ fo.i 
normativizada segundo unha pauta reintegracionista. 

danos: "Pensamos no mercado 
portugués, pero despois de saber 
cómo vai ir aqui", 

A normativa usada tivo algu~
has dificuldades, sobretodo nas 
institucións que potencialmente 
poderian subvencionar a publica
ción: "todas esixian a norma ofi
cial, pero non quixemos restrinxir 
a liberdade e a opción·de quen tra
ducian, e aí radica unha parte moi 
importante da calidade da tradu
ción. Agora haberá que ver se os 
mestres 9 utilizan1 se se recomen
da nas escolas, ou se a normativa 
é obstáculo.. 

Penso que é un magnífico ins
trument.o para iniciar á xente na 
leitura do galego. Ademais, como 

·di Xose Ramón Díaz, "a desgrácia 
que tivo Quino foi non· escrebelo · 
en galega", porque de verdad e que 
lle acai perfeitamente o idioma 
aos rapacas e as rapazas de Mafal
da". 

Os tradutores 
e as dificuldades atopadas 

-' 

Os versionadores, "recriadores" 
en opinión de Díaz, de Mafalda ao 

noso idioma , son Xosé Ramón 
O íaz, traballador do ensino ao 

_ · igual que Raimundez, ten publica
do o conto "A confesi.ón de Ra
món Fandifio", que r:eGebera un ha 
mención no Pedrón D'Ouro de' hai 
uns an_os e Ramón Reimúndez No
reña é capitán da ma~iña mercante 
e tamén licenciado de Filoloxia 
Románica · e galego-portuguesa, e 
coñécido ·polas publicacións da '. 
AGAL, na que recentemente edi
tou "Trebón" de Armando Cota
rélo Valledor, nunha edición críti
ca e en -normativa pl_enamente 
reintegrada e exerce actúalmente 
no 1 nstituto ·Feminino de Lugo. 

"A verdade é que non houbo 
dificuldades para a traduciÓn -e 
quen fala é Xosé Ramón O íaz-. A.' 
versión ao ·gal ego procuro u gardar 
fidelidade pero sen ser li.teral." ' 

Sobre o método empregado 
contounos, -"reuníamonos despois 
de ter traducidl:> cada un por sepa
rado. Nesa_s postas en cemun po
d íannos até tomar por tolos, por
que chegamos a teatral Izar algu n
has tiras para ato1:>ar a palabra 
máis a~ída". 

Tiveron que fuxir .de moitos 
anglicismos que enchen o texto, 

dada a penetració'p cultural do. in; 
glés, a inda que alguns, os ·xa lexi- · 
·calizados, m'antivéronse, ou alguns 
que no contexto facianse insusti
tuJbeis: best-seller, standard, ou 

· wash and wear (lavar e planchar). 

"Lembro _que nunha viñeta .dicía
se: lo malo de_ Manolito es que es 

: bruto full-time, e optgmos por pór 
o mao de M~noliño é qüe é bruti
ño de seguido". 

-"Non tivemos que facer moitos 
· cámbios, porque Mafalda mesmo 
merecia fa lar galego.: O idioma ía- · 
lle perfeitamente, porque son ra
paces que, sen desorbitalo, son in
tern'acionais, e identifí.canse ben · 
co idioma. ·Non seria o mesmo tra- · 
ducir a un Sam Spade .ou a Marlo
we pero polo desconte~tualizado 
que aparecería, ainda que ese non 
sexa un obstáculo que impida mu-
dalo ao galega". -

Unha anécdota dos poucos 
cámbios foi, por exemplo, substi
tuir que Manoliñ9 vino de España, 
por naceu na Galiza. 

Utilidade da tradución 
e o asunto da normativa 

"Son moifas as razóns que 
apoian 'a edición. Entre elas so
brancea a utilidade de facer · ver 
que o g(Jlego serve. para calquer 
uso, que é capaz de expresar cal
quef emoción: de facer rir e de$fa-
cer chorar. . ,.. 

Ademais, se Mafalda é best-

GOSTA-CHE, SUSANIÑA? 
REGALOU-MO A,MINA MAi ! 

SI, POR GUG? ~ON IRÁS 
. DICER-ME GUE TES PRELON
CEITOS RA~IAIS .' ... 

SE SOMOS fODOS IGUAIS 1 

COMO VOU TER PRECONCEI- · 
.__ _ __, TOS· RACIAiS? LAVAR O DEDO . 

CARA ONDE CREDES 
VbS GUe SE DIRlXE A 

~UMAWDfRE? . 
CARA. ADIANTE, 
.POR SLJPOST .... 

\. 

/11 1 ., ' 
(" 

seller en moito~ idtomas, po_r qué 
non en galega? Hai que demostrar 
gue o galega é un ha 1 íngua inde
pendente e de que non ten culpa 
de ter o seu espácio vital compa-r
tido c6 español". 

Outra djficuldade era a posibili
dade de, que non fose ben de ven
das e é que "hoxe hai que valorar 
as posibilidades económicas nas 
iniciativas culturais e patrióticas" . . 

- Mafalda hoxe está traducida a 
numerosos idiomas: catalán, por-· 
tugués; xaponés, inglés, francés, 
italiano ... e agora en galega, pero 
hoÚbo problemas coa normativa,, 
"agás o que xa explico u Luís Va
lle, nós non tíñamos dificLildade 
porque.._ coincidíamos". En todo 
c~so pode resultar chocante, ain-

, da que se lea sen preconceitos, 
atopar expresións como "moito 
bonito" ou outras semellantes, 
pero para Xosé Ramón Diaz "mes
mo ésas expresions son usadas n~l
gunha parte de Galiza, en zonas da 
Terra Chá e non só na raía con 
Portugal". 

"Hoxe cóidase moi pouco o ga
lego, por xente que ten a abriga 
de o facer. Lembro o caso dunha 
tradución que alguén fix·q tamén 
dunhas tiras de comic, no que ao 
traducir a ono_matopeia ·española 
da risa j¿¡, ja, ja, nen sequer adop
toa a internacional de ah, ah, ah, 
senón que colleu un ridículo ga, 
ga, ga." 

Ptesentacións 
e novos números 

· Até agora non teñen moitas no
t í cias sobre cómo van as vendas 
pero si indícios de que ten _boa 
·saída. Dix_éronnos, finalmente, 
que é posíbel que cara o fin de 
ano poda ser que veña o próprio 

· Quino para algunha apresentación . . 
Daquela xa haberá outros dous 
números na rua, pois calculan que 
a fins do verán terán ~ematada a 
trapución e por 0-utubro poderase 
pór á venda". . 

Desexámoslle o mellar éxito 
· pois que é · .un _trabal lo, que a inda 
que teña aspectos que podan ser 
discutidos, é dunha utilidade e 
dun rigor inegábeis. 

X.C .· 

1 Jf..' 
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. Os que fixeron á gaita amiga da bateria , · , - "''•. . -

Os contos populares . 
Brath 
Isto que eles chaman algo asi co
mo música· galega· posta ao dia, ou . 

. acorde cos tempos, é na sua maio
ria de produción própria, ainda 
que tamén toquen algurtha peza 
pert encente ao musicólogo Bal y 
Gai, asi. como outras do folkclore 
de diversos países· celtas . . Cando 
nós lle insistirpos no celtismo, rion 
se amostraron especialment~ inte-

. resados, afirmando que a influén
cia celta, deixando aparte que eles 
pertenzan a un país celta como 
Galiza; rion é maior . nen menor 
que a que podan sentir do rock, 
do j azz ou ~outros estilos. 

O grupo compóñeno J":Tito Bo
tana (baixo), Xan Carballal (vio
lín), Pedro Prósper (toda clase de 
in strumentos de corda) , Suso Al
varez '(acordeón, flautas), Eloi Cal
deiro (percusión) e Fa4stino Moi
nelo (gaita). Este misturado de 
instrumentos entend~n que é coe- . 
rente coa sua 'intención de evolu
cionar a p~rtir da música galega, 
facendo cousas. novas que aporten 
algo ao tradicional. "En Galiza xa 
t ernos un amplo abano de grupos . 
face·ndo mú'sica tradicional, o que 
compre agora é composición, non 
causas que xa est án feítas" dinos 
un dos componentes do grupo. 

A tradición é, non obstante, 
reivindicada co norne do próprio 
grupo : Brath era a denominación 
do abó de Breogán. 

Gwendal, o rock e Chopin 
No tocante aos grupas que po

dan estar na liña de Brath, afirman 
que "non hai moitos, pois baséan
se noutras estruturas como é a 
mus1ca renacen:tista, utilizando 
unha maíor improvisación . que 
nós; sendo eles quizá os que callen 
cousas daqui de Galiza, máis que 
nós coller cousas de fóra " . 

Ainda asi hai un grupo da área 
celta, Gwendal, con . quen 8rath 
foi comparado nalgunha ocasión. 
"Gwendal, para· os membros de 
'Brath, está un pouco apartado da 
·sua música orixinal , quizá ao prin
cí pio poderíase falar dun pareci
do, especialmente na instrumenta-

ción, pero a música é bastante dis
t inta, se - ben dentro do mesmo 
marco" . 

Perguntámoslle tamén por· ou
tro tipo de inflúéncias como póde 
ser o ro ck: "a mocidade está moi 

. Unha vez cheg_ou aos seus ouvidos que non os levaban ao festival' 
de Ortigueira: porque non eran propriamente un grupc>folk, 
pois ti.fían batería-. Pem eles segu'en tocando a bateria, 
xunt~ coa guitarra eléctrica, a flauta"' o acordeón, o· violin, 

XOSE M. MART INEZ- OCA 
o baixo e, cómo non, a gaita. D~fínen~ como 
folk evolucionado. 

influenciada . polo que ven de fóra, 
dinnos, e nós mesmos tamén o es
tamos; o caso do rock pode ser be- · 
neficioso cando se sabe de qué vai 
a cuestión , se calles consciente- · 
mente algunhas cousas que che 
poden ir ben a ti ; pero se fas unha 
músi t a t otalmente influenciada, 
como é o caso de grupós que hai 
hoxe aqui, sendo inconscientes de 
que están face~do o mesmo, pode 
ser negativo" . 

Alguris músicos tradicionais te
ñen <l ito que o u.so de· certos ins
trumentos e a deformación dou
tros son p~rxudiciais. Para Brath 
"este tipo de opinións son lamen
tábeis, en; primeiro lugar porque 
un mú.sico ten que ter unha marxe 
de liberdade; nós eremos. que as 
cousas hai que miralas desde o 
ponto de vista de que todo son . 
ap<?rtacións, porque é moi bonito 
que a un país se . lle aporten cau
sas novas, nada pod.e ser estático, 

. quedándose no tradicional. Cando 
Chopin fixo as Polonesas, todo. o 
murido lle dixo que iso non se po
día facer , que estaba mal, que era 
música popular · e non se podia 
adaptar pa:ra orquestra sinf6nica, 
pero -agora aí está Chopin e as 
suas Polonesas, que son famosas 
en todo o mundo, entón pode di-

'" 

cirse que fixo algo pos1t1vo pola 
música trcrdicional en Polónia". 

Kalaikia 
Hai u-n ano e médio -grabaron 

.. "Kalaikia", o · seu único disco ate 
.. agora. Peró o que· máis destacan é 

a falta de promoción por parte da 

Nestes días de atrás a aparición. do 
nome de Gerald Brenah nos titula
res dos xornales,. por causa <;la sua 
volta a Andalucía, fíxome darlle . 
un repaso a algún dos seus libros, 
e folleando "Al .Sur de Granada" 
ato pei un párrafo no que dí que, 
polo xeral, nas narraci6ns popula
res da terra (refírese á Alpujarra) 

... :hai sempre un ponto de picardía 
ou obscenidade. E .reflesionaba o 
autor inglés que, excepto na casta, 
asexuada Irlanda, os labregos te
ñen sempre unpa menta.lidade cha
bacana, imaxinando que en todos 
os lugares se inanifestan dese xei-

, to, "polo menos astra que o inves
tigador do . folclore saca la pis e pa
pel". 

E este párrafo f íxome lembrar 
un feito referido tos nosos cantos 
de tradición popular, polo menos 
os que figuran ret9llidos nas es
colmas que circulan por ahí. 

Se damos un repaso a estas es
comas poderiamos tirar a conclu
sión de que nese terreno dos can
tos populares tamén atopamos un . 
ponto de semellanza máis que en
gadir ós que .outros xa 'enco~tra
ron entre nós e os fillos <lesa '"' cas
ta e asexuada J,rlanda". 

casa editora, pondo o caso de Ou- Ahonda con que folleemos as 
~ rense, onde o disco.era totalmente páxinas de "Cantos Populares da 
descoñ~cido nos pontos .de venda. Provincia de Lugo" , "·Pala 0 fistor 
Nestas cóndicións"' a pompeténcia - , e {aise 0 día" , ou ·as re.latos reco-
vóltase mbi difícil. Lembram que llidos en "Terra de Melide", "San-
o País Basco é unha das zonas on- ta Marta de Moreiras", ou "Escal-
de son rriellor recebidos. No 1982 ma de CarbaUedo", entre outros. 
tiveron un clamoroso éxito no fes- Os cantos de tipo sexual brillan 
dyal In ter céltico cle Lorient. A Or- pola súa ausencia. ¿será que non 
tigueira en cámbio, nunca os cha- esisten entre nós? ¿()u será que , 
má.rqn, ao parvecer porq~e tiñan como apunta Brenan, cálanse can-
baixo ~ batería. "Outros tamén le- do 0 investigador tira de lapis e 
van batería, pero levanna_disfraza- papel pra tomar notas? 
da", dinnos finalmelilte. • 

Baierias e pureza-folk aparte, Máis ben inclínome por esta úl-
as relacións entre as compañias tima suposición, porque se ~ me-
discográfic;a$ e os organi,zadores moría non me gasta unha mala pa-
dos festivais tamén debían ser un · sada., teño que chegar á conclusión 
aspecto a ter en conta á hora de de que no · noso acervo popular 
fa)ar da promoción dos grupos . . non esiste esa castidade irlandesa 

Bradi, neste mundo dé corren- que. nos podería facer supoñer a 
tes musicais e irtfluénci,as non sem-' leitura dos relatos recollidos ~n li-
pre be::i ~similadas, segue .dedicado bros. 
a facer música galega ao ritmo dos 

, te.mpos. · 
M.V. 

Entre os contos que máis escoi
tei de neno, recordo que todos, ou 

·case todos, aqueles que nos refe-

· rían os abós a xente grande f igu
ran recollidos nas ·antoloxías do 
xénero . Pero había outros contos, 
que non nos contaba a xente ve
lla, senón que circulaban entre ra
paces dun mismo tempo, nos que 
o tema do sexo, a obscenidade e a 
chabacanería eran os motivos 
prindpales. 

Endexamais vin ningún deses 
relatos recollidos en antoloxía 
ningunha. E eso que haber había 
unha boa .colección. Agor~ mismo, 
sin facer ningún esforzo de memo
ria, lémbrome do do rapás ó que 
lle fuxe un melro da gaiola e se 
mete pola fiestra da criada do cre
go ; ou o .do parvo que buscaba 
moza.. pra casar e seguía ós· conse
llos dun mozo máis espilido, en
tendido en dentes e enxivas; ou o 
do fillo , tamén de poucas luces , 
que buscaba o ensino do pai en 
asuntos matrimoniales, por trat á
rense de relatos sumamente repe
tidos e populares cando eu era ne
na . 

cE que ningún deles chegou a 
ouvidos dos investigadores do fol
clore? ¿ou é que sobre estes inves
tigadores do folclore? Ou é que 
sobre estes investigadores opera 
~nha caste · de pudor que lle impi
d_e récoller esta s historias " chaba
canas"? 

· De vez en cando , cando a pare
ce na prensa unha entrevista cun 
escritor galega ( cousa non foi mqi 
frecuente, en realidade , .en ' xeral, 
da nosa literatura, esa falla de rela
t os eróticos, ou relat os en que o 

. sexo teña un papel importante. E 
pra explicalo búscanse unha serie 
de razóns, máis qu menos plausi
bles; sobre nós, a nosa cu_ltura, e 
as circunstancias en que nos de
senvolvemos. 

Eu non vou entrar a facer nin
gunha consideración sobre elas, 
déixolle o tema pra alguén millar 
preparado ca min nestas cuesións. 
Pero do que quero deixar constan
cia é de que, polo menos no terre
no da literatura oral, non somos 
os galegos tan "castos e asexua-. 
dos" como a leitura de todo o re
collido en libros sobre este tema 
podería dar a entender a un obser
vador alleo. 

E senón, que mo pregunten a 
mm. 

IMAXES DOS DESDE GALICIA 
22 PINTORES DA NOVA· 
IMAXE INTERNACIONAL 

ANDYWARHOL 
J. BROWN 
R.CUTRONE 
K .. HARING 
N. LONGOBARD.I 
KOUNELLIS 
CHIA 
HODICKE ' 
RUNE MIELDF 

DENNIS THIES 
H.P·. ADAMSKI 
R. COMBAS 
F. BOISROND 
J. CH. BLAIS 
1. BREAKWELL 
CAMPANO 
PEREZ VILLALTA 
ETC. 

22 PINTORES 
DA NOVA IMAXEGALEGA 
8· ESCULTORES "GALEGOS 
E UN ESPACIO · 

10 XULLO /. 10 AGOSTO I 84 
MUSEO DO POBO GALEGO 
SANTIAGO.DE COMPOSTELA 

Día 1.4 de Xullo, 
·conferencia de ACHILLE BONITO OLIVA: 
A SITUf'.CIÓN-DA ARTE HOXE. . 

- '. · ! e· ~~NJ":LICIA -~-u g~~~~~;~,~~ ·~-L· . .. -. :- . . -r· - - -_- - -·-.. u~--.--= ~-· -_-- ·-- . -· R- -~:-01RECCIO~ - A- .\ 
E CULTUR 

- -- . XERAL -
· ___ _ __ . A , . . - DE CULTURA \ 

N. 252 / 3ó DE x·uLLO / 1984 

( 



• ' . - "');;·.:.f. ~ (",,..~~ .. 

A NOSA TERRA / 2'e 

Grecia 
Nos viaxes que, polo mundo, or
gaiza o meu compadre Felipe Se
nén, baixo a bandeira e pavillón 
do Museu Arqueolóxico do Caste
lo de San Antón da Coruña, esta 
primaveira pasada, tocoulle o tur
no a Gre.cia e a parte de Italia. E 
aló fomos, Nada tan contraposto 
prás xentes atlánticas como o 
mundo mediterráneo. A esperen
cia , pra nós, non puido ser máis 
suxestiva. Por que, digan .o quei
ran, os galegos ternos vocación de 
cansacamiños. 

Servidor moito ten soñado con 
Grecia e co mundo heleno. A cou
sa comenzou ós sete ou oito anos 
cando o agasallaron, por portarse 
ben· na escala, ct:t nha edición 
monstruosa, desas que fan pra ne
nos, da Odisea. Con todo esta lec
tura foi o comenzo dos seus lon
gos periplos imaxinativos, aínda 
oxe felices e en bastante bó uso. 
Despóis, nos anos da sua adoles
cencia e primeira xuventude, des
cubriu, como puido, e dun xeito 
insuficiente, a cultura da vella Hé-
1ade, maiormente a poesía. Ainda 
axe relee con frecuencia a Ana~ 
creonte e a Teócrito. Máis tarde 
atopou unha Grecia literaria nos 
poetas modernistas. E unha Grecia · 
id.eal e trascendente ·na poesfa de 
Hold~rlin. · 

Fornas a Grecia: por mar. Em
barcamos en Barcelona. ' Pola noi
te, no Golfo de · Marsella, visito.u
nos o mis~ral, ese ventó que nós . 
coñocern,ds no,s versos de Federico 
Mistral, o máis podero~o furácán 
da Pro venza. :o no so barco bailoµ 
unha ionga e esgotadora muiñeira 
sobar. das ondas mediterranea.s, de· 
seu tan doadas e mansas. Cando 
estq.bamos entrando en Grecia 
ollamos, dende a coberta- do bar
co;. 3;.ltaca, ·a iÚa ducanto ,UJises e .. 

da fidel P~nélope, a inm.ortal tece
lana. Sin dúbida o bruído que fa
cía a embarcación ó cortar as au
gas, .dun increíble azul, tiña músi
ca ·de exáµietro. Nós percibimola. 

Xa en Grecia visitamos · O lim
pia, Atenas, .Cabo Sunión, Epida~
ros -en cuio teatro dixemos un 
poema na . nasa língua galega e ºos 
mármores ciásicos, estremec~ron~e 
levemente-, Tebas -na actualida
de un poblachón mísero e tristei
ro-, Delfos, o Monte Parnaso, de 
onde espulsaron. ás Musas. E ta- _ 
mén algunhas illas. De Hydra tra
guemos nos nosos olios o azul 
máis prodixoso que nos foi _dado 
contemplar endexamáis. 

Non irnos falar de arqu.eoloxías 
e museus. Ademáis de non ter au
toridade pra facelo, interésanos 
dar, ós le'ctores galegas, unha bre
vísima impresión da Arcadia·., Por 
que atravesamos a Arcadia, o país 
co que tanto tíñamos soñado. Os 
nosos ollos non daban visto. No 
meio da Arcadia hai unha aldeíña 
que se chama nada menos que Pa-

/ radisus. Case nada. A Arcadia é 
unha terra moi pobre, poberta de 
penascos e de oliveiras, entre as 

• que pacen unhas cantas cabras. Es
to é todo. Nin ríos de leite e mel. 
Nin prados cobefl:os de flores. Nin 
unha fraga umbría; Nada deso. Só 
penascos, oliveiras- e unhas can_ tas; 
cabras. Unha paisaxe que nos lem
bra a aba da Serra Martiñá, denan-. 
tes de ch'egar a Cea das Panadeiras, 
camiño do Carb·alliño. · 

En Delfos .cumplimos un· aos 
nosos grandes desexos da nasa ví
da : beber na Font~- de-castalia·, na 
actt.Jali.dade unha ruina, protexida 

· por un cerre de ·.ráboas, supoñe
mos que co fin de que os turistas 
non luxe·n a auga. Nós brincamos 
as -t'áboas, chegalJlos as ruinas da 
fonte, otlimolas con tristura e me-

' 1 I lanconia. E bebemos ongamente. 
E non pu1derrios matar a rtosa se
de. Pois sabemos. que a nosa sede 
non s~ ·inata con auga. 

crítica · 
... ,... .... 

~ !:" 

.Unha~ novela 
d'e averitiiiás .. 
Para o leitor mé,d1o (?) de literatu: 
·ra galega, os,. n_orñes 9:e J .A.M. e 
Anxo L. Bar-;~go poucó .ou nada 
lle deben dicer ,: apesar d~ que le
van publicados vários libros de 
poesi;i., , para :11enos e htstórias de 
humor, o te:r public¡¡.dos qs libros 
p,;ola' su-fJ. co.nta: "é ,.¿; feitQ de' que Vi- .: 

van en Ban~el.,8!1ª _ (aderñ~is _da po~ 
breza de . meiós· en ,que no:s . move-

·~ Ínos). -p0derr ser duas. das ·causas. -
Mais o que istó __ asina. si que os. co
ñece -por viver na mesma cidade e 
visitar -ás .. yes;es- os mesmos luga
res, ~ pór ISQ un sabe ·c,¡ueJAM ~ Q 

autor -dos t~xtps · ~ trabilla en a 
adua~as, e que· ·o Barango fa( os 
dd?uxos e traballa na banca priva- · 
da. isto -os dados- pa:ra a biogra
fica, mais ñós rara .vez nos preocu
p.arnos da 'biográfia da xente, nor
malmente falamos de libros e por 
tal: cousa hoxe ven aquí estes dous -
nomes. E veñen porque .. rematan -recto camiño" (como exemplo ·e 
de pubiicar un novo libro, por des- paradigma desta literatura que 
giácia,- tamén, pola sua canta. O ~áis ben ~ corruptora da mocida-
libro titúlase Martín Coutinho en de podíamos por <prirtcipiño do 
busca do sol (.I) e é un singular v-0- Saint-E~pery, por non falar de 
lurñe dentro da· nasa literatura. E Platero e ruáis eu do Juan Ramón 
singular non porque sexa a segun- Jiménez, verdadeira trapallada on-
dª' novela inédita que se publica de as haxa). é o mao . é que esta 
no que vai de ano, non, singular moralina que deitán no seu libro 
porque é a primeira r:iovela -cons- _ os autores non intenta ser unha 
ciente - de aventuras na nosa lite-_· moral tradicional, senón máis ben 
tatura qirixida a un ·público mozo. unha ' anti-moral e caen nos mes-
, Mattin Coutinho .... é a primeira .. mos erros que os folletinistas de 

novela' de aventuras escrita en ga- · outrora ; asi o discurso do comer-
lego, feíta total abstracción, ou ciante da páxina 41 ; ou o capitulo 
esquecimento'' sé ~o prnferides, .das "Ultimas desventuia.s" onde non 
causas de Fernández Ferreiro. saben .fuxir do maniqueísmo ~ndi-
Mais o · ser a primeira novela de vidualismo-colectividade, caindo 
aventuras de por si non é nada, o nunha espéCie de anarquismo ba-_ 
que salvará o libro, a narración, rato, por .non falar de cando le-
no_n será a intención dos autores mos, con certo abraio : "narice-s de 
senón a posíbel bondade bu mal- xtideus e ollos debecidos de · usu-
dade do texto . . Mais e:mpecemos reíros". Enfin, anacos que fary feo 
por aclarar porque é ·u"n relato de á novela. · 
ave'nturas - que nolo dixeran os- Polo demais a estrutura do rela-
seus autores de por si non valeria to está ben articulada, as aventu-
nada. As novelas de aventuras ca- ras e d_esventU'ras do herói sucé-
racterízanse pala .acción· : haina en dense sen descanso, ainda que 
Martin Coutinho ... ? ºsi. Outro dos . 'penso .que ás veces embar.é:ans~ 
ac<;rtos dos relatos <leste xénero é axiña ·polo: camiño da fantasía, fu- . 
o estilo sÍnxelo , directo e mesmo xindo 1 Martín Coutinho redo da 
souril, cousa que atinxe esta narra- realidade· que o arro_dea. Matice~ 
ción. A novela de aventuras adoita · rrios. A riovela ·de aventuras póde-
a estar "Protagonizada por un héro~ .. se desenvolver no mdo natural do 
que pode ser ·-un viaxeiro en busca protagonista. sen entrár neia reali-
de feítos insólitos ou non-cotidia- .dades fantásticas :Wels, Ende, etc. 
nos, ou o nerói pode· ser alguén ' 1 

• Ou bert . poden 'ser puras _recria-
que pon á proba a sua fortaleza fí- cións de ~ mtindós inexistentes : 
si.ca ou pode-ser un herói científi- Tolküm.' Penso que Martin Coutin-
co q11e o arrisca todo para probar, ho ... ·Tiisírese dentro do segundo 
a bondade e acerto das suas teo- apartado, xa que partindo dunha 
rías e hipóteses. Lago de ler o pte_- · base verosímil os elementos fan~ 

· sente volume este insírese no pri- tásticos vans~ apoderando da na-
i;n~iro apartado citado,, como dei- rración sen solucióñ de continui-
xa albiscar o título : Martín Cou- ; dade .. Dicíamos enriba qué o rda-
tinho é un h~rói viaxeiro. Enfin, a to está berrarticulado, mais penso 
novela de aventuras -por unha que· hai algo que sobra : as can,-
conceición culturalista· e clasista cións ou romances .. Se esta práti-
da literatura- está dirixida a un . ca, habitual .en Tolkién; ten .unha · 
públic~ mozo coa intención de en- razón de ser na novela de aventu-
tretelo e, por desgrácia, educalo., ras, é case -sempre logo dunha 
Qs autores da presente novela a un ·1 grande festa ou para-nós introdu-
público mozo quérense dirixir e, cir un novo el~me.nto no,s relatos · 
por_ desgrácia tamén, ás veces que- que se situan dentro do apártado 
ren educalo, mais diso xa falare - de ·pura recriación dun mundo ine-
mos máis ádiante .. Quer dicer, os xisteri.fe :dan a poesía dese mun-. ~ 
autores do presente relato quix·e-. .'. - _do, son as ~agas antergas que lem
ron facer conscientemente -ynhá-'' l . bran-os devanceiros dos heróis, ou 
novela de aventuras, e acadárono. ·serven - simplesmente...:. 'para des-
Por iso o .noso parabén. · canso do leitor e o autor logo dun-

Mais ... se ben ternos que saudar ha grande concentración de acción 
con xúbilo a aparición desta nove- no· relato. . . . 
la, os autores .. caen nas redes da Ji~ Xa dixemos que o estilo é di-
teratura didáctica, d.esa: literatu~a recto, áxil, souril, o mesmo acon-

. que -por se dirixir· aos. "x&venes" te ce cos diálogos e un humor lene 
intenta "educalos e levalos polo percotre: moitas das Jllellores páxi-

XESUS GONZALEZ GOMEZ 
-........._ -

nas. Sinto contradicer ao lapelista 
dicendo que o sarcas_mo de certo 
episódio que cita el nono albisco 
por parte nengupha. Ou tro dos 
agradecirnentos que compre botar 
no haber dos autore$ é a falta de .. 
ambición, intentan facer pasar o 
tempo, , mágoa -xa o dixemos
que nur:1 intre inesperado poda 
sairnos a moralina. Penso que en 
futuras novelas desta clase e destes 
autores pode esta (a moralina) de
saparecer. E duas cousas sobre 
dous pontos ~ os debuxos e a lín
gua. ' ús debuxos van coa novela ,• 
nacen dela, hai alguns mellares 
que outros, conxugándose mellor 
co texto cando ·son claros (o trazo 
e o fondo). Non chegou Barango á 
intensidade criadora dun Hetzel, 
que fai que ca~do lemas a Veme 
nos acheguemos tamén aos debu~ 
xos, mais leva camiño de car o 
exacto debuxo que necesitan esta 
clase de narracións : compre que 
sexa máis barroco e percorran a 
sua vista as ilustracións de Hetzel 
e mái.S. o singular libro-de Max Er
nest Unha semana de bondade ou 
os sete pecados capitais. E a lín
gua; sempre correcta, usan ás ve
ces· palabras equivocadas como 
ceibar (soltar algo que se ten ata
do ou· atrapado) por librar (prote
xer, por a salvo) outo por alto, an
toxar por antollar' ou ' volver por 
voltar ou cuarto por carto (diñei
ro), por ' non .fa_lar de certos acen-
tos páxaro, etc~ · 

Contado compre saudar a ben
vida desta novela que se le dun ti- · 
rón, ainda que con certos altibai
xos e certos cortes e ·fisuras .:...por 
non falar de certa morosidade que 
case toma pqr inteiro algu,n capíi 

. tulo dema~iado literário para 'esta 
clase de namició!ls ("A illa"}- ·, di
cíamos que compre saudar esta 
novela porque os seus autores de-

.. ron un paSü adiante a res-peito de
les e a respeito da literatura g~le- · 
ga, facendo unha clase de novelas 
q!Je. é unha necesidade .perentória, 
e fixérono con dignidade, ainda 

·· que non cheguen ás alturas que to
dos d~sexaríamos; esperamos que 
en novas entregas a calidade me
&e e todos ríos vexamós agasalla-

-:a os 'con novas aventuras, senón de 
Martín Coutinho, si coas aventuras 
doil.tra persoaxe que poderá facer 
máis cortas as horas de aborrimen
to. 

1) A LB, editbr. L 'Hospitalet del 
Llobregat. 1984. 
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, .. mus1ca · 

Axudas 
do ·governo 

Por fin ' ~ai unha convor..atória 
de axudas a~eitada aos tempos · 
que corren. A leí é moi recente 
:(publicada no BOE do 15 de Fe·
breiro <leste ano) e·fai refrréncia á· 
solicitude qu.e poderán ~presentar 
todos os grupos profisionais de 
música do Estado para· realiza:r xi-· 
ras por todo o ~~rritorio do mes
mo. 

Esta .é ünha das fallas princi- · · 
pais, pois débese facer a xira por 
várias comunidades autónomas e 

non só por algunha de elas. As xi
ras adernais non terán lugar nos 
meses. comprendidos entre XuHo e 

_Setembro. Pódense apresentar as 
instán cías até o dia 31 qe ~osto 
<leste ano. Se ~e aproba o presu
posto de gastos, calendário, etc ... 
o· Minist~o entregará o cincuenta 
per cento antes da realización da 
xira e. o resto unha vez finalizada. 
Se. queredes' máis información po
dedes dirixirvo~ ao Ministérro .de 
Cultura en Madrid ou a , calquer 
das Direccións de Cultura en cada 
província. 

De certo é unha boa oportuni-

·fauna dos rios 

A.guaneira 
A aguaneira ou furapreseiras é 
unha espécie de "to upa acuática", 
que vive en regatos, cantes de muí
ños e rios dé Galiza. E unha espé
cie endémica da península e. nun 
princípio pensouse que só vivia na 
zona pirenaica, de ond·e lle ven o 
nome científico de Galemys pyre~ 
naicus, pero na actualidade sábese 
que a sua distribución abrangue 
todo o Norde e Noroeste, asi co
mo o Norde de Portugal. Os rega
tos onde habita soen' atoparse a al
turas que van dos 300 a L200 m. 
sobre o nivel do mar, e trátase 
sempre de águas limpas e osixena
das. 

· E de costumes nocturnas, soen
do cazar na água. Nada con facili
dade e sempre anda á. caza dos in
sectos da água, dos que se alimen
ta. Emprega a madrigueira doutros 
animais como a lúria, e tamén os 
buratos naturais, ainda que ela 
mesma pode excavalas. . 

Ten un fociño . ancho, m'oi de
prímido e alongado coa forma de 
trompa, que é móvil. Os ollas son 
moi ·pequechos . . As extremidades 
teñen · 'éinco dedos, ,sendo as ante
riores pequenas, mentras que as 
posteriores son grandes e a!onga
das e cos dedos unidos por .unha 

d~de (se é que os responsábeis de 
·conceder. a subvención teñen go·s
to e non están mediatizados) de 
dar a cofiecér as nosas formas de 
expresión musical fóra das nosas 
fronteiras. 
"Música popular" 

Tamén coa axuda do Ministério 
de Cultura "(de dez mill.óns de pe-

. setas, n'egada por outra band~ a 
Asociaciós similares . . de f óra de 
Madrid), a Asociación para a Mú
sica- Popular ven de publicar xa · 
dous números da sua revista. 

· A periodicidade é bimensual, e 
entre os dous números hai estudos 

, que merecen destacarse,_ así no pri
meiro "Cantar en España" de Fer~ 
nando Lucini, amplo trabaUo so
bre a canción en todas as língüas 
do Estado, ·e un artigo sobre o si-

tela : A cola é longa e achatada la~ 
teralmente. A pelaxe é suave, lisa 
e lustrosa. Todas as suas caracte
r'ísticas anatómica; externas, son 
adaptacións para a vida acuática e 
o buceo. 

O seu habitat localízase nos re
gatos de montaña, pero tan:ién fre
cuenta os prados lamacehtos que 
teñan abondosos tegachos e .' as 
partes relativa~ente baixas dos 
vales. 

E _unha espécie considerada co
mo bon bioindicadór de águas lim
pas, ainda que hai dádos de indiví
duos atopados nalgunhas águas 
que non o son tanto. 

A aguaneira_ é lii:t parente da 
toupa ou teupa, e ambas e duas _ 
perten.cen á Família das To\lpas 
(Talpidae),. que a diferéncia dos 
ratos, son insectívoros e paractéri
zadas por non ter orellas e os ollós 
moi pequechos, teñen un fociño 
longo, que no caso .concreto da 

tar d.e Luis Paniagua. No· seguJJdo 
un artigo sobre Milladoiro. firmada 
por un tal Castor e. por Alváro F ei
to · e outro moi interesante sobre 
as músicas de fusión (das que xa 
vos ternos falado rÍestas páxinas) a 
carg0- de· Nube negra Martínez. 

o précio da subscrición á revis
ta é. de mil pesetas, e pódese 'con
seguir en Navas de Tolosa, 3, 3°, 
Madrid-13. -

Agardemos que vaia mellaran~ 
do ao longo do tempo, pois dous 
artigos destacados en cada nÚmC;t;O 

. entre case vinte, non é ~nha boa 
bagaxe para a ·única revista <leste 
tipo qu·e 'hai no mercado_. · Bótase. 
ademais a faltar máis información 
sobre outros lugares ql:le non se
xan Euskadi, Madrid ou Barcelo
na. o tempo falará. 

M. CHOUZA ! R. CID (SGHN.) 

aguaneira adórnase dunha trompa 
11óvil ~ extensi'bel. Trátase pois 

unha teupa relíquia de _tempos 
)fe-históricos. 

Este simpático .mámífero acuá
tico, debido á sua escaseza, atópa- · 
se protexido por un real decreto 

.. do 30 · de decembro de · 1980. A 
administÍ-aCión debería · levar a 
adiante campañas para dar a cofje

. cer a esta e outras espécies prote-. 
xidas; para que non quede todo 
nunha lei máis, e só sexa · papel 
mollado na prática. 

As aguaneiras son _animais moi 
territoriais, delimitandó os territó
rios nos cursos .de água onde viven 
e qu~ mede até 200 metros. Sori 
moi pouc.o sociábeis, atopándose 
os machos e as f émias só ·na época 
dos amores, sendo moi agresivos 
os indivíduos masculinos fóra des-

: tes períodos. A delimitación de te
rritórios fundaméntase en secre
cións e dexeccións marcadoras; 

Reprodúcese · duas yeces ao 
ano, e _cada camada está composta 
dé 2 a 4 crias. A <rctividade é noc
turna, e sai á procura ~e insectos, 
larvás, caracois, saltapraos, grilos, 
e peixes pequenos. E moi activa, 
polo que ten un alto metabolismo, 
o que lle leva a co~sumir ,un ·ali-

1 ·ment() diário que se aproxima ao 
próprio peso. '. A aguan~ira serve 
pola sua banda de mantenza so
bretodo ás londras. 

- " 

Encont~Os ·Europeos · 
·no "Camiño de 
Santiago" 
Organiza: Xunta de Galicia, Ministeri'o de Cultura, Concello 
de Betanzo's, Cangas, O Grove, Lugo, Pontedéume, Ponteve
dra, Ribeira., Santiago e Vigo. 

Colabora: Centro Universitario de Romanía. 

. Gaitas -francesas 
Para que vos podad~s facer unha 
idea de qué vai p asunto dos dife
rentes típos de gaitas ou cornamu

, ~s que hai na F:ránc.ia, ·írnosvos fa..: 
lar hoxe dos rriáis comuns no cen
tro e n9 sul dese país.· 

As cornamusas francesas teñen 
. várjas 7diforéncias coa que nós co

ñecemos· no noso país. En primei
ro lugar o ponteiro vai metido" 
nunha caixiña que ·leva tamén un 
pequeno ronco, a diferéncia da 
nosa, que leva o ronquillo ceibe 
do pohteiro. Non se inchan coa 

' boca en moitos dos casós, . senón 
_ cun.,, fc:;l moi parecido ~os que nós · 
· úsamos para as lareiras. · Os ador

nos que leva a gaita ~on m01 -nu-

-artistas 

Un .pintor 
,esquecido 

Virxílio Blanco· Garrido, soado 
pintor galego, na~c~u. en SarÍ Mi
guel de Pesqueiras-Forcarei (Pon-

-; tev~dra), o 27 de Novembro de 
· 1896 e morreu en Vigo no ano 

1948. 
'A vida de Virxílio Blanco 

. transcorreu na Habana (Cuba), en 
Paris_, en Vigo, e tamén na sua te
rra· á volta definitiva a Galiza. A 
süa morte, os pintores galegos, 
seus compañeiros, rendéronlle 
unha emocionada homenaxe. Pois, 
neste senso, eu lembro ter lido; 

-ha·i moito tempo, un . chamado 
anotadoiro feíto polo egréxio pin
tor Laxeiro, inser140 no · xornal 
"El Pu.eblo Gallego" de Vigo, polo 
que pedia se fixese uiiha exposi
ción ,. o máis completá posíbel, da 
obra de Virxílio Blanco. Este chá
mado · tivó eco e apoio dos pinto
res galegos, e, ao pouco tempo, fí
xose a exposiéión en Vigo que La
xeiro tiña p~dido. Mais continua 
faltando a monografía, ainda que 
sexa en síntese, da produción ar
tística que estude a sua pintura, si
tuándo.a en relación coa arte gale
ga actual e que a faga popular en
tre os afeizoados e artistas -xóve
nes. ~ 

Virxílio Blanco, segundo lle te
ño ouvido a Laxeiro e a Seoane, 
foi un dos .roáis importantes paisa
xistas galegos do noso tempo. 
Gostaba de .reproducir, cun verda
deiro realismo expresivista, os ve
llos muradoiros das casas aldeás e 
os barganzos que arredan as pose
sións campesiñas, entre xugosos 
verdes, amareios, grises e teixos 1 . 

con outras cores que forman unha 
verdadeira sinf,onia policromada. 

.Ao dicer dos seus mencionados 
amigos, posuia un gosto particular 

Martes, 3l 

Pontevedra,:· 
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inerosos, como espellos, bandeiras 
republicanas, etc... 9s tipos ~áis 

- comuns son :a cabrette limousina,. 
de ·tonalidade moi aguda e usada 
pola rexión de Limoges; .. case ex
tinguida, . ten tres roncos e leva 
unha chave no pot;J.teiro; a musette 
Béchonnet, chamad_!!. así polo ho
me que a. eonst.ruiu e perfeccio.nou 
ne~, conta con tres. roncos, ín
flanse mecanicamente e difundiu
se desde a Baixa Auvernia; a gran 
cornamusa, moi gra:ve e de pontei
ro; era das máis de-Coradas e fálase . 
dunQa posíbel orixe militar; ad~
rradeira é a peq~ena 'mussette de,. 
só 14 pulgadas frente ás vinte que 
tiña a outra, foi a. máis usada até 
medados <leste . século, e está en 
tonalidade de sol. 

ABE LARDO LAGO SENANDE 

pola matéria, que gostaba de des
tacar na sua liberdade emocional. 
Dos seus estudos en París, onde 
fora becado polo Centro Galego 
da Habana, quedáballe ese amor á 
expresión persoal, individual na 
arte, e a fuxir dos f áceis recursos, 
dos cánons estabelecidos e herda
dos, tan do gosto das académias. 
A sua obra, nembargantes, _se non 
encurtou a paisaxe. Del fican en 
Galiza exemplos da sua mestria 
noutros xéneros de pintura, o re
trato entre eles. 

Virxílio Blanco obtivo -como 
Maside, Souto, Colmeiro e Laxei
ro- beca da deputación de Ponte
vedra- cáseque a única deputaa
ción galega. que, durante alguns 
anos do noso século, amostro u 
unha inquedanza pola arte, con se
guridade pola. influéncia sentimen
tal e artística que exercia o noso 
exímio Castelao na cidade de Pon
tevedra. 

Abafallado, Virx11io Blanco, 
como case todos -os artistas de 
Galiza, da propaganda da sua arte, 
conformándose coa liberdade de 
pintor, non se preocupou endexa
mais de que a sua obra fose reco
llida, ainda que fose nun peque
cho volum~; e, para as novas xene
racións, resulta agora caristioso, 
que, posibelmente, poda aconte
cer, se non se pon remédio, como 
aconteceu coa obra de ·Fernández 
Maza e moitos artistas desapareci
dos. Pois se ::J. obra de Pérez Vi
llaamil, de Fierros e de Maside a 
coñ ecen a xente nova, iso é grácias 
á laboura ~onográfica que fixeron 
os egréxios artistas-intelectuais 
Lois Seoane e Isaac Díaz Pardo. E 
sería moi louvábel que alguén fi
xese un completo estudo da vida e 
da. obra do d,evandito Virxílio 
Blanco Garrido, porque tamén, 
neste senso, é honrar a memória 
de quen tamén, coa sua aite, hon-
rou a Galiza.. . 

Grupo de Teatro "O Corral dq Príncipe" 



A NOSA TE~RA I Z~f 

¡- Verbas· C?UZ&das XOS~ L. ALDEA / pUbÜC8CiÓD$ 
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.i. l'-
· · ·füt-~"" ensaios cun estudo ~obre o· vulga- , 

Es~ritá . •• -~0- . . . -ri~~;:pi::~t~al~a~oda wnta 
·Saiw o n.úmer©f:floí"verári de..;.Escri- la ·, d - · ·; · -~"~·. ~~- · -~ . :. coa ; CO borac1on . e Miguel Anxo 

¡, __ . 

· Horizontais: . 1.!.l.!NéBoa. 
'. 2 .-Os Clemandadd en"xuí-· 
, cío -finaJ. Feitó de lle cor-
tar · as H:s ·aos cabafos semi- ' 
selvaxe~ .. 3.-Quetffe uii lí
quido sen cnegar ' a fe~ver; 

Mao ou pé de animal, can-' 

. ta, ~on portail~de Alfan.so Costa . Mur ado '(Coñecimem:o, moda, tro':. 
· " ' ' e ctiri. suplemento'-i~t~rior de Mo- ·ca de Paradigma), Ruiz-CoÜantes 

· ,· da €_· pn ~de~·ño de .p'° o_'rtada de Mª ~ 

• do está a,rmada con unllas. 
4 .- Povo costeiro di Céru-' · 
ña, ao revés. A~reviatura. f 
de señora. Proposición que Cf 

t----+---+--r

(Os xogos semióticos_ dq vestir), 
Car.m-e~ Pr; d_?, . . . < ,'. >~ Carlos ·· ~ ern~9-. dez e · Louren~Ó 

Os_colaboJiadóres <leste númer'o · · ~ · , Fopd~villa~(Moda e modemidade) 
e os t~m~s trái<idos ·_fon :M..ia.rgarita ·', . ' - ·• · -· .e · Carlos Vales ··(Modos da ééo1o-
.Ledo~, . $obre o;"Enciontro ·cie ~E's'c:fi=- "~,,_ ': xia)~:' , · : -
tores; unha"•'enfrevista de "Reixa- · -- " · · -

. i con Edoardo Sf1:nguinetti, un t~~~~· . - " - No apart~aó· de criación ~ in-
báUo de' Jaume Fuster sobte a no- dúense , textos · de Román Raña, · 
vela- de policías e liaróns .en cata-" Manuel Rivas, Neira Vil.as e Joan 
lán, unha entrevista co~ Yehudi · Brossa. · 
~enuhin de Xurxo Fernández, un · A parte gráfica conga pon foto-

·nas oraci6ns · pasivas •. se. -
usa para indicar'- a persoa JO 
axente. 5 .-Meid de trans- .u 
pote. A primeira. Na parte 

exterior. 6.-Vogal. Advérbio, en 
pouco tempo, de · presa. Matrícu~ 
la de Barcelona. 7 .-Amo, señor. 
Cinco cantos. Agua xiada que, en. 
cristais pequenos, desprende das 
nubes. 8 .-Artigo demostrativo. 
Xeración Literária galega de im
portáncia fundamental. Falas. 
9.-Forma q_ue tomou o demo pa
ra tentar a Eva. Le've capitais para 
fóra ilegalmente. 10.- Ao revés, 
perturbación do ánimo por un pe
rigo real ou imaxmário. Nengunha 

traballo · sobre ·a' ·revista poética . grafias de Xurxo Fernández e ma-
' - • - . portuguesa "Crisol"; e coiabora- terial de Antón Patiño, César Fer-

Dez. Familiarmente, Nemésio. 6.-; - ' d J B b. c· 1 C cións· sobre Alain Badiou e os Exí- nan ez , orge ar i, ar.os re- . 
Consoante . 7 .-Sindicato .estudan- . L · · · d A 

· líos de Ulises,- de Francisco Sam- . · " go, amazares e un com1c e n-

causa . 1 L - Escollede. 

Verticais: 1.-As partes que saen 
ao dividir uriha peza simetrica
mente. 2.-Rillar cos dentes; Que 
ten características de óso . 3.-Pe
quena cama para os cativos, que 
xeralmente ten a base curva para 
se abalar. Ponto cardinal. 4.-Li
cor que se obtén da cana do su ere. 
Embarcación mariña. O que envol
ve todo o corpo do animal.. 5 .
Pronome 1emostrativo, p_lural. 

til galega. Consoante.: Ao revés, 
nome de muller. 8.-Dirixente re-
volucionárip chino .. Executan.)lio 
'da Rúsia Central afluente do 

· Moksha. 9.-Berro de burla e sor
na. Tempo de vida. 10.- En com
paración, con respeito a, preposi
ción. Estado de actividade de ani
mais e persoas. ll.-Arado para 
regos fondos, é de mad'eira e de 
máis tamaño que os nortnais. 

SOLUCION AO 
VERBAS CRUZADAS 
DO.Nº. 251 . 

HorizÓntais: (-B-ergantiños. 2.
Anoitar, Isa: 3.-Cabra. lago. 4 . ....: · 
H. Eolo. Nasa. 5.-Aer. Luras. R: 
0,:.._ Ratearan. Eg. 7. -Eros Oposto. 
8.-Lt. Teso. Iel. 9.-A. Oar. Sen
ra. 10.-Ter. Broman. -~ 1.--;:-0lada. 
Se los. 

VIIJ:· 
XORNA 

r. 

'¡ ; 

DE .GAllll .. 

) 

pedrb e Fernando s-~yater; Mª Xo- xo L. Baranga. 
sé :Quizin compléi:¡ a 'nómina de 

·Guia da S.G.H.N . . 
A sección ferrolana da Socie

dade . Galegá de História Natural, . 
tirou do prelo un primeiro bole
tín da séria "Naturaleza en Ferrol
terra", que é un percorrido seste
mático pola realidade natural e o 
ecosi.stema da bisbarra. O texto é . 
unha aproxi~ación .a 10 lugares 
naturais e serve para excursionis-

. tas, amantes · da natureza ou_ sim
ples paseantes. 
- . En ~ucesivos números iranse · 

....,. ... 'públícando~trabállos monográfi
éos ~soqre as -diferentes zonas-ago l 

. . :ra ar<:>ntadas, e que atinxen á xeo
'1ü:Xi3:; . PªlS<!-X~: vex€t_a.ción ou fau-
na. , .. 
. . Póde-~_se p~dir ao <1opartado 356 

de Ferrol. • · -

DO 27 AO 31 DE AGOSTO 

INSTITUTO DE EÍ.VIÑA (A CQRUÑA) 

Organiza: ASOCIACION SOCIO-PEDAGOXICA GALEGA 

. . 

Matrícula: 

3.000 pesetas nas librarj.as 
3.500 nas Xornadas 
Sócios, estudantes e parados, · 1.500 pesetas 

foscripción: . 

Go .L.b -· · BIBLOS e ALONSO L~ . __ ·'.·~ · :._· : ········· i rana ~ 
PONTEVEDRA ............... Lih. PUEBLO 
VIGO ............................ ._. Lib. IR INDO 
OURENSE ........ .............. : Lib. TANcó· e STYLO 
A CORUÑA : ........... ........ Lib. LUME e NOS 
FERROL .: .................. :· .... Lib HELIOS. 

. SANTIAGO ..................... Lib. COUCEIRO 
CANGAS .. : ...................... Lib. VILAFER . 

S.aúde 

S¡ti o · primeiro número · cresta 
publicación da Consellaria.- d~ Sa
nidade, que recolle dados sobre a 
actuación da · me~ma e· coínentá
·rios sobre a lexislación rvixente en 
diferentes matérias: Instituto · Ga
lego . do Consumo, Estatuto· do 
Consumidor, etc ... 

N_este primeiro número ··'.in
cl-Qense as funcións da Consellaria, _ 
segundo o desenvolvimento do es
tatuto autonómico dispón, e ·al
guns -apontes . estadísticos db tra
ballo realizado. A publicación pre-
vese mensual. -

Poesia 
Hai revistas que se autodefi

,nen : aparecen e desaparecen. Non 
se sabe de ónde saen, ou se s_e sabe 
non se_di. Esta mercámola en Sá.n:
tiago e, ainda que quixésemos', 
non podemos dicer onde consegui
la . . 

E de poemas, feita a base de fo
tocópias, praticamente monolín
gue, aínda que cunha inpursión, 
traducida, ao inglés. Sabemos que 
Santiago a motivou, que Xelis To
ro é quen. máis elaborou e que hai 
tamén dous poemas de António 
Roddguez López. Marie e Xelis 
deseñaron a portada '(que ·noJI .re-

- p_rodJidmos porq_ue é de córes), ~ 
que ,a distribuen unha man de ra- · 

. paces . 

anúncios de balde , · 
~ Topáronse o pasado 28 de Xuño, 

. en · Sto. Domingo de Bona val, 
unhas gafas graduadas. 

Quen que ira ln:f armarse dt:be 
chamar ao tfno. (982) 402_657:· 

A 
AN! 

T prensa libre . 

OÚTRO PROD.UTó GALEGO OUE: 
SE EXPORTA . 

O PASTOR ELECTRI CO . 
APARTAD.O 322 NADELA (LUG O) 

~~CA 

:praza de San Agustín, 10 
. Telf. 22 67 43 

a coruña 

N: 262 / 3Q.OE. XUL.tO / l 9B4 



Grupo de mimo 
•• Ancoradour-o'' de' 
Cangas 

/ 

No principio 
foi o siléncio 

E unha histórié! silenciosa, de xesto lúd_ico, de 
aceno dramático. E o combate pacifico da lin
guaxe do corpo coa da palabra. · 

A vixéncia do corpo reprimido non é unha 
novidade, e asusta comprobar a s.ua vixéncia 
cando com~zábamos esta repmtaxe sobre un 

' grupo d_e mimo cornposto por rapaces ... perdón, 

rapazas. O grupo · chámase "Ancorado~ro" e 
nasceu en Cangas da man d-o poeta Vázquez 
Pintor. Dous anos e médio de actividade aval ían 
os xa senda·, ademais de pioneiro, o único ani
mador da especialidade no panorama teatral ga
lega. 

"Comezou como un exper imento despois de 
moito tempo de facer teatro escolar -dinos 
Yázquez Pintor-, un pouco como oposición ao 
despréc.io ao xesto e o coidado pola palabra e o 
texto, que remataba por aborrir, observado oo 

~ teatro". Principiaron cunfato de rapaces e hoxe 
xa son perto de 80, aínda que hai un plantel fi
xo de sete rapazas, que son as que actuan nas 
saídas ao exterior. 

As primeiras actuacións foron co patroci'njo ra quen ve unha actuación de "Ancorado~ro". 
dunha entidade creditícia €1 o debut foi no Co- eerto que ten habido pouco en Galiza, e que 
léxio especial San Francisco de Vigo; desde ~n- non hai educado·"Lm espírlto crítico ao r~speito, 
tón multiplicáronse" mesmo as saídas ao extran- · pero á utilidade _de formar aos rapaces desde pe
xeiro: viaxes a Euskadi, con actuacións en San- quenas nesta disciplina dóté!OS do coñecimento 
turtzi, Barakaldo o en· Bilbo, ainda ~n prazas do seu próprio carpo, de desi.(libición, e conse
púbricas; viaxes a Barcelona; e unha estáné:ia en_ gue un público adicto, e crítico, ao teatro. 
Porto con outros 12 grupos portugueses. En Ga- "O mimo permíteo todo. Non éso humor o 
liza teñen actuado, pero quéixanse de que o seu que cabe, e non é só aos nenas a quen se dirixe, 
traballo teña rriáis repercusión alá fóra que den- as próprias obras atestiguanno. Acompañadas 
tro, "despo is de actuar · nas Xornadas de T eat~o pci lo si léncio ou po la l)lúsica, as rapazas de An
de Fene viu especialmente uñha equipa de tele-- coradouro desbrullan _as composicións: a reu
visión desde. Madrid que traballou cor.mosco en nión de burguesas onde unha bota un peído; a 
Cangas durante catro dias, e polo de agora na muller á que lle esbara carpo abaixo unha pul
televisión de Galiza non ten habido máis que G ga; as estátuas do-museu que cruzan de brazos 
interés verbal do director" ; Sobre o apoio dou- " para pedir de mexar {como os rapaces da esc;o
tras entidades, cpmo a Dirección Xeral de Cul- la);_ "A Anduriña" un canto á defensa da na
tura, V. Pintor manifosta pouca confianza: · tureza; "O Baño", onde unha muller prepára
"non ternos nada contra o seu labor, pero ofe- se no baño e o público ·muda en ·espetlo,~ "hai 
recémoslle actuacións por -zonas apartadas dos que ver- a desinibición que conquiren os rapa-

. circu ítos habituais se corrian só cos gastos e os ces ca_ndo actuan; esa mesma rapaza, que -ten 
contactos, pero non houbo ni~ne_ira. Penso que trece anos e que fai o papel de "O Baño", vela 

·facer cultura non é tanto un ha cuestión de car- fóra do escenár_io e non chegas a imax in ar _ese 
tos como de amor e de imaxinación, pero _este · aíarde de despudor enriba das táboas". Con al
apoio das institucjóns-é preciso". gunha peza, como "A _ estátua", na que afinal a 

A utilidade do mimo fica fóra de dúbida pa- obra do escultor cobra vida,· a xente chega a 
emocionarse e chorar, como sucedeu en San
turtzi. 

'Ancoradouro' ". 
Un estarzo que paga a pena para quen segue 

1 unha moderna~ tradición pre-histórica; a da co
municación corporal. 

x.c. 




